
 

Skovspætternes program for sæson 2023  
1.  halvår 

HUSK TILMELDING PÅ GOLFBOX  
 
Dato     Spilleform     Bemærkninger 
           
23.03.23   Alm. stableford ( lidt opvarmning)     Start fra kl. 14. Der er lidt præmier 
          Samt info kl. 19 i Pl. Lounge 
30.03.23   alm. stableford    info. Golfbox og mail 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
06.04.23   Skærtorsdag ( Vi spiller også i dag ) Du tilmelder turneringen 
          og booker selv en tid på golfbox 
 
13.04.23                   Holdspil          ( hold kort udfyldes ) info golfbox og mail 
 
20.04.23              alm. stableford               info golfbox og mail 
 
27.04.23   Flest scoret point på par 5 huller                Måneds afslutning, præmier 
                                                Som holdspil   ( holdkort udfyldes)             Gunstart kl. 16, spisning kl. 20 
___________________________________________________________________________________ 
 
04.05.23 6 point match  ( holdkort udfyldes )     Info golfbox og mail 
                       
11.05.23   alm. stableford                Info golfbox og mail                                                                                            
                                                                                
18.05.23   Kristi Himmelfart ( Vi spiller også ) Du tilmelder dig turneringen 
                                             og booker selv en tid på golfbox 
           
25.05.23                         Flest scoret point på alle par 4 huller         Måneds afslutning, præmier 
    Som holdspil   ( holdkort udfyldes)             Gunstart kl. 16, spisning kl. 20   
 
01.06.23   alm. stableford    Info golfbox og mail  
      
08.06.23   alm. stableford / færrest put                        Info golfbox og mail 
             
15.06.23   alm. stableford samt slagspil  Info golfbox og mail  
 
22.06.23   alm. stableford    Info golfbox og mail 
                                                                                 
29.06.23   5 kølle match       Måneds/ forsæson afslutning 
    En sjov og anderledes match  Gunstart kl. 16. mad kl. 19.45 
          Præmie uddeling  

I  Juli  måned holder skovspætterne sommerferie 
 



 
Skovspætterne program for sæson 2023                    

2. halvår 
HUSK TILMELDING PÅ GOLFBOX 

Senest kl. 12:00 onsdagen før 
 

Dato     Spilleform   Bemærkninger 
 
03.08.23          Alm. stableford/ Best ball / 

 holdkort udfyldes              Info golfbox og mail 
 
10.08.23                                             Alm. stableford           Info golfbox og mail 
 
12.+13.08.23       FÆLLES Udflugt med Klubber i klubben Se info på MFGK hjemmeside 
Lør-søn    Tur til ????? golf center         
 
17.08.23    Pokal match spilles på MFGK Info golfbox og mail 
                                          mod Rold/ de Roldsomme    Gunstart kl. 15:30  
      
24.08.23     alm. Stableford   Info golfbox og mail 
 
31.08.23    Holdspil    Gunstart kl. 15.45 

                 Månedsafslutning/ præmier 
       spisning kl. 19.45    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
07.09.23    Alm Stableford                                 Info golfbox og mail                                                                         
                                                                          
14.09.23   Slagspil ( opvarmning til klubmesterskaberne )Info golfbox og mail 
  
21.09.23    Holdbold ( Holdkort udfyldes ) Info Golfbox og mail                           
        
28.09.23    Alm. stableford       Måneds og sæsonafslutning 
          Næste torsdag ( 5. oktober ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
05.10.23  Vi spiller Texas Scramble fra RØD tee                  Info golfbox og mail 
                                                    Gunstart kl 14.30   spisning kl. 19..00 
                                                        Sæson afslutning 2023                          Måske lidt ekstra mad 

     Tilmelding GOLFBOX 

Vi ønsker alle sammen en rigtig god skovspætte sæson 2023 
 
    Der kan forekomme ting som gør at noget må ændres 
               DERFOR 
                                            Forbeholder vi os sig ret til ændringer hen over sæsonen 
 
Med de bedste golfhilsner 
Team skovspætterne 


