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Kære alle Firkløver Damer 
 
 
Så er det allerede blevet tid til vores sommermiddag og til at spille 9 huller Texas Scramble, så vi 
mødes tirsdag d. 28. juni 2022 til gunstart kl. 15:30.  Da vi denne gang har et lidt andet format 
der involverer saks og snor, håber vi at I alle kommer til tiden til briefingen kl. 15:00.  Her får vi lidt 
information om holdopstilling og formatet, og får udleveret snor og saks. 
 
Vi spiller som sædvanligt 9 huller, og tilmelding til arrangementet sker via GolfBox under 
klubturneringer. Husk at tilmelde dig både til at spille og spise. Sidste frist for tilmelding og betaling 
til middag og tilmelding til golf er d. 25. juni. Sidste frist for afbud er også d. 25. juni og 
tilbagebetaling af pengene er pga. bestilling af mad, ikke mulig efter denne dato. 
 
Efter en hyggelig runde hvor vi har prøvet noget nyt, mødes vi i restauranten til en dejlig 2-retters 
middag kl. 18:30. Drikkevare står for egen regning. Under middagen er der præmieuddeling både 
for dagen og for maj måned. Man kan godt være med til middagen uden at spille på dagen, så 
tilmelder man sig bare til middagen alene (også via GolfBox). Husk at hvis man ikke selv er tilstede, 
kan man få en anden til at modtage evt. præmier på sine vegne. Hvis ikke, går præmien tilbage til 
præmiepuljen.  
 

Prisen for middagen er 150 kr. som bedes indsat på bankkonto: reg. no. 3109 kontonummer 
4120046411. HUSK nu at skrive medlemsnummer og navn i betalingen. 
 
Har du spørgsmål om arrangementet, kan du kontakte: 
 
Anne-Grete - agmuktours@hotmail.com, tlf. 2621 8944 eller  
Dorte – dhost@webspeed.dk, tlf. 2330 3099 
 
Vi håber at se jer alle d. 28. juni til en hyggelig stund og en lidt anderledes runde. Vi lover at det nok 
blive sjovt! 
 

Mange hilsner og på gensyn fra 
Lissi, Karen, Annie, Anne-Grete, Dorte og Lene 

 
 

Texas Scramble med 
snor 

Der spilles Texas Scramble i hold som normalt, men med den variation at hvert hold 
får udleveret en snor på 4 meter samt en saks.   
Snoren bruges på greenen som erstatning for puts ved at man, med snoren, måler 
afstanden fra bolden til hullet. Vælger man at bruge snoren, klippes den tilsvarende 
længde af snores, og man får et gratis put. Altså tæller man det ikke for et slag.  
Holdet kan selv vælge på hvilke greens og hvordan snores bruges. Der skal være snor 
nok tilbage til HELE afstanden fra bolden til hullet, ellers kan snoren ikke bruges. Det 
betyder af holdene ofte har en lille rest af snor tilbage, når det sidste hul er 
færdigspillet. Derfor gælder det om at være strategisk og få flest mulige ”gratis puts” 
ud af de tildelte 4 meter, samt at ende med mindst muligt ubrugt snor.   
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