
AIM-point 
(sigtepoint) 

I perioden fra maj til og med august måned, hvor vi spiller på 
banens 18 huller, optjener du AIM-point på hul 17. 

Konkurrencen går i sin enkelthed ud på, at du optjener AIM-
point, alt efter hvor god du er til at sigte på hul 17. 

Du optjener 1 point hvis du rammer green i dit tee slag samt 
din bold er længere væk fra hullet end længden på 

flagstangen. 

Er du på green og indenfor flagstangen, så optjener du 2 point 
hvis din bold er i den yderste ”zone” eller 3 point, hvis din bold 

er i den inderste ”zone”.  

De to ”zoner” på flagstangen er adskilt af en ”tape” markering 
midt på stangen og hvis din bold er i berøring med ”tape” 

markeringen, er du i den yderste zone (altså 2 point). 

En hole-in-one giver 5 point. 

Du noterer dine optjente AIM-point øverst på scorekortet med 
en lille ring rundt om tallet (1, 2, 3 eller 5). 

Der vil være præmier til de 3 spillere, der samlet har optjent 
flest AIM-point, når runden tirsdag den 30. august er afviklet. 

Du måler ved at ligge bunden af flagstangen på kanten af 
hullet, som vist på billedet til højre. 

Se stilling (pr. 26/7-2022) på de næste sider. 



AIM-point 
(TOP 5 – pr. 26. juli 2022) 

Placering	 AIM-point	 Ramler	

1.	plads	 12	point	 Jesper	Skou	Larsen	

2.	plads	 12	point	 Søren	Patrunch	

3.	plads	 11	point	 Henrik	Jørgensen	

4.	plads	 9	point	 Per	Hvid	

5.	plads	 9	point	 Johnny	Nielsen	



AIM-point 
(stilling – pr. 26. juli 2022) 

AIM-point	 Ramlere	

12	point	
Jesper	Skou	Larsen	
Søren	Patrunch	

11	point	 Henrik	Jørgensen	

9	point	
Per	Hvid	
Johnny	Nielsen	

8	point	
Leif	Marseen	
Jesper	Wraae-Bess	
Jens	Anker	Buus	Andersen	

7	point	

Tommy	Klint	
Palle	Sick	Børgesen	
Niels	ChrisNansen	
Morten	Petersson	
Finn	Petersen	
Finn	Schultz	
ChrisNan	Nielsen	
Bent	Nielsen	

6	point	

Søren	Juhl	
Per	Holtse	
Lars	Wulff	
Jens	Kolding	Petersen	
Hasse	Greiner	



AIM-point 
(stilling – pr. 26. juli 2022) 

AIM-point	 Ramlere	

5	point	

Thomas	Madsen	
Sten	Bergström	
Roar	Gohr	
Michael	Seiersen	
MarNn	Wiebrand	
Knud	Støiholm-Hansen	
Kim	Albrechtsen	
John	Dybdal	
Jan	Brandt	
Flemming	Guldborg	Nielsen	
Eske	Kofoed	
Erik	Hansen	

4	point	

Ole	Høier	Madsen	
Nikolaj	von	Scholten	
Morten	Jensen	
Michael	Gohr	
Marc	Bodal	
Leif	Jensen	
Kim	Torp	
Kim	Mølbak	
Jørgen	Wriedt	
Jens	Søgård	
Henrik	Pedersen	
Gunnar	Valdimarsson	
Claus	Tranholm	Jensen	
Arild	Carelius	



AIM-point 
(stilling – pr. 26. juli 2022) 

AIM-point	 Ramlere	

3	point	 Mange	spillere	

2	point	 Mange	spillere	

1	point	 Mange	spillere	


