
Nyhedsbrev nr. 4. 
22. maj 2022 

 
Kære MK Seniorer. 

 

Vi vil gerne invitere jer til en turnering til fordel for Julemærkehjemmet i Kollund. 

 

Torsdag, den 9. juni 2022. 

 

Dagens program:  

Kl. 8.30 – 8.40: Ankomst og briefing. 

Kl. 9.00:  Gunstart. Der er indlagt forskellige konkurrencer. 

Efter turneringen er der grillpølser og kartoffelsalat inden præmieuddeling. 

Pris: 

Præmier, mad, kaffe, 1 øl eller vand eller 1 glas vin kr. 150,00  

De 100 kr. går ubeskåret til Julemærkehjemmet. 

Husk rettidig betaling til konto nr. 7780-6467369. 

Tilmelding på GolfBox senest den 8.juni kl. 12. 

 

Opfølgning på ordningen med at vi starter på de ulige huller, samt huller længst væk. 

Fra 16. maj er det besluttet, at hul 1 er lukket 1 time. Det betyder at flere hold fra bagni kan tørne 

ved hul 1 uden forsinkelser. 

Vi har i en periode, som forsøg, lavet samkørsel og sendt de kørende ud på de lange huller. 

Ud fra det sociale aspekt, er der fra flere af de kørende udtrykt ønske om, at spille med flere 

forskellige. 

Vi vil derfor forsøge at sende de kørende ud i egne køretøjer og max. 2 køretøjer på de lange 

huller. Vi forsøger at lave et ”rul” så det ikke er de samme gående seniorer, der kommer ud på de 

lange huller. 

 

Eclectic turnering. 

Turneringen den 19. maj var den første i den gennemgående turnering. 

 

I kan følge med i den gennemgående turnering på følgende måde: 

Klik på MK Senior den 19. maj 2022 

 



 
Klik på Orders af merit, så kommer dette billede frem: 

 
 
Klik på MK Senior 2022 sommer, så kommer stillingen frem: 

 
 

Den gennemgående turnering viser nu den bedste nettoscore på hvert hul, når der kommer resultater fra 

de næste turneringer, kan nettoscoren forbedres. 

Et rødt tal betyder, at hullet er spillet i birdie, et hvidt tal betyder, at hullet er spillet i hullets par, et lyseblå 

tal betyder, at hullet er spillet i DIT par, et mørkeblåt tal betyder, at hullet er spillet i DIN boogie. 

 

For at lette dem som skal taste scorekortene, bedes man skrive det antal slag som IKKE giver points. 

Det vil sige, at bruger man 8 slag på et par 4 hul med 2 streger skrives 8 i kolonnen med slag og en streg i 

kolonnen med points. 

 

Sluttelig en lille bøn: 

For at bevare den gode ånd i MK seniorklubben, be’r vi jer om, når der er uklarheder og sker fejl i 

opsætning af turneringer at holde en god tone.  

 
Mange golfhilsner 

Bestyrelsen for MK Seniorer i Ribe Golfklub. 



Anna Pedersen. 

Tlf. 21261936 

 

  


