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GREAT NORTHERN
GOLF CLUB



Kære medlem
 

Så åbner tilmeldingen til Herreklubben 2022 på Great Northern.
 

Betingelserne for at deltage i Herreklubbens aktiviteter er, at du ved tilmelding har et
handicap på 36 eller derunder og er er fyldt 18 år.

 
 

Nyheder 2022
 

· De fleste turneringer spilles i år fra valgfrit tee-sted. 
(TEE I, II, & III) 

 
· Elektronisk indtastning til alle turneringer.

 
· Ironman fra TEE IIII - her må man have 14 jern i bag’en.

 
· Inden første turnering vil du modtage en mere detaljeret mail, 

med information om de forskellige turneringer i år.
 
 

Der vil i år til mandagenes gunstart blive udleveret præmier efter runden, så der
opfordres som altid til at man bliver og hylder vinderne. 

 
NB: Fra og med i år skal betaling til spisning ske via dette link. Linket vil også være at

finde under de turneringer der har spisning tilknyttet. Tilmeldingen til spisningen er
gyldig når betaling er sket inden tilmeldingsfristens udløb.

 
Tilmeldingen til spisningen er gyldig når betaling er sket inden tilmeldingsfristens

udløb.
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https://reservations.visbook.com/7887/search?lang=dk&checkIn


 
Gebyret for indmeldelse i Herreklubben er fastsat til 500 DKK for hele sæsonen. 

Gebyret skal indbetales inden første turneringdeltagelse.
 

MobilePay:  30795
 Bankoverførsel: 3100 3104581900

 
Husk ved indbetalingen at skrive navn og medlems nr. 

Beløbet går til præmier, og fælles aktiviteter. 
 
 

... TILMELD DIG HERREKKLUBBEN HER ...
 
 

Præmier
Tirsdage: Top-3 - Tættes flaget.

Gunstart: Top-3 - Tættes flaget - Længste drive.
Årsafslutning: Top-5 Order of Merit – Top-3 Eclectic – Top-3 Stableford

 
 

Vi glæder os til at komme i gang og opfordrer dig til at tilmelde dig Herreklubben hurtigst muligt.
 

På gensyn til åbningsturneringen den 5. april 2022.
 
 

Med venlig hilsen 
Herreudvalget

Timmy, Ulrik, Flemming, Steen & Morten
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HERREKLUBBEN
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https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/?language=1030#/competition/3289839/info
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DATO STARTTID TURNERING TEE BEMÆRKNING O/M#

X1. Tirsdag 5. april 09:10-09:20
13:30-15:40

Stableford - Individuel 9 huller

X2. Tirsdag 12. april 09:10-09:20
13:30-15:50

Stableford - Individuel

I-II-III

9 huller

X3. Tirsdag 19. april Gunstart 15:30 Stableford - Individuel Gunstart

X4. Tirsdag 26. april 08:10-08:20
14:00-16:30

Stableford - Individuel -

X5. Tirsdag 03. maj Gunstart 16:00 Stableford - Individuel Gunstart

X6. Mandag 09. maj Gunstart 16:00 Slagspil Spisning & Præmier for turn. 1-6

X7. Tirsdag 17. maj 08:10-08:20
14:30-17:00

Slagspil Slagspil med maks.

X8. Tirsdag 24. maj 08:10-08:20
14:30-17:00

Stableford - Individuel -

X9. Mandag 30. maj Gunstart 16:00 Stableford - Individuel Spisning & Præmier for turn. 7-9

X10. Tirsdag 07. juni 15:00-17:30 Stableford - Individuel Maks. 5 over hullets par.

X11. Tirsdag 14. juni 08:00-08:20
14:30-17:30

Slagspil Slagspil med maks.

X12. Tirsdag 21. juni 08:10-08:20
15:00-17:30

Stableford - Individuel -

 

I-II-III

III

I-II-III

III

II

I-II-III

I-II-III

II

I-II-III

I-II-III

I-II-III

 

X13. Mandag 27. juni Gunstart 16:00 Stableford - Individuel Spisning & Præmier for turn. 10-13

X14. Tirsdag 02. august 08:10-08:20
14:30-17:00

Stableford - Individuel Ironman (14 jern i bag'en)

X15. Tirsdag 09. august 08:10-08:20
14:00-16:30

Stableford - Individuel -

X16. Mandag 15. august Gunstart 16:00 Stableford - Individuel Spisning & Præmier for turn. 14-16

II

IIII

II

X17. Tirsdag 23. august Gunstart 16:00 Stableford - Individuel GunstartIII

I-II-III

X20. Tirsdag 30. august 12:20-13:50
14:00-15:50

Slagspil Slagspil med maks.

X21. Mandag 05. september Gunstart 15:30 Stableford - Individuel Spisning & Præmier for turn. 17-19

I-II-III

II

X22. Tirsdag 13. september 08:10-08:20
12:00-12:50
13:30-15:10

Stableford - Individuel I-II-III 9 huller

-- Tirsdag 20. september - - Great Northern Challenge

X24. Tirsdag 27. september 09:10-09:20
12:00-14:30

Stableford - Individuel 9 huller

-25. Lørdag 08. oktober 12:30 - Sæsonafslutning m. fællesspisning

-

I-II-III

II

Tryk her for at tilgå Herreklubbens turneringskalender på GolfBox

Ret til ændringer forbeholdes.

https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/?language=1030#/customer/1220/schedule/2022/8659




I holdturneringer, er spilleren på holdet med laveste handicap, automatisk holdkaptajn. 
Holdkaptajnen har ansvar for afhentning, korrekt udfyldelse og indlevering af holdets scorekort. 

Holdkaptajnen skal endvidere sikre, at holdet spiller matchen efter proportionerne. 
De enkelte spillere skal selv afhente egne scorekort for ankomstregistrering.

 
 

TEXAS SCRAMBLE

Holdturnering med 4 spillere (evt. 3 spillere) på hvert hold. Hver spiller på holdet driver, hvorefter det
foretrukne drive udvælges. Dette sted markeres, og alle spillere på holdet dropper deres bolde og slår

holdets andet slag derfra. 
Samme fremgangsmåde herefter, indtil bolden er holet. 

 
Med 4 spillere på holdet skal hver spillers drive skal benyttes mindst 4 gange på runden, så der er to frie

drives. 
Hvis der kun er 3 spillere på et hold, skal hver spilles drives benyttes mindst 5 gange, så der er tre frie

drives
 

Matchen spilles efter almindelige stableford-regler. 
Holdene sammensættes, så at handicapgennemsnittet er tilnærmelsesvis det samme for hvert hold.  

 
 

MEXICAN SCRAMBLE

Holdturnering med 4 spillere (evt. 3 spillere) på hvert hold. Hver spiller på holdet driver, hvorefter det
foretrukne drive udvælges. Dette sted markeres, og de 3 øvrige spillere på holdet dropper deres bolde og

disse 3 spillere slår holdets andet slag derfra. Samme fremgangsmåde herefter, indtil bolden er holet. 
Hvis der kun er 3 spillere på et hold, spiller man efter drivet kun videre med 2 bolde, 

indtil man er på green, hvor alle 3 spillere putter. 
 

Med 4 spillere på holdet skal hver spillers drive skal benyttes mindst 4 gange på runden, så der er to frie
drives. 

Hvis der kun er 3 spillere på et hold, skal hver spilles drives benyttes mindst 5 gange, så der er tre frie
drives

 
Matchen spilles efter almindelige stableford-regler. 

Holdene sammensættes, så at handicapgennemsnittet er tilnærmelsesvis det samme for hvert hold. 
 

MATCHFORMATER
GENERELLE FORMATER 

SIDE 1
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FOURSOME

Holdturnering med 2 spillere på hvert hold.  
Hvert par spiller kun en bold, som spillerne skiftes til at slå til. 

En spiller slår ud på de lige huller, mens makkeren slår ud på de ulige. 
Spillehandicappet udregnes som gennemsnittet af parrets spillehandicap

Der spilles efter almindelige stableford-regler.
 
 

2-BESTBALL

Holdturnering for 4 spillere på hver hold (evt. 3 spillere plus en ’Pedro’)
På hvert hold tæller de to bedste scores på hvert hul efter almindelige stableford-regler, og vinderne er

det hold, der scorer flest point.
 
 

SLAGSPIL MED MAKS.

Individuel slagspilsturnering, hvor antal slag på hvert hul dog er begrænset til 2 x hullets par. 
Dvs. at hvis bolden ikke er i hul på et antal slag svarende til 2 x hullets par, samles der op og noteres

hhv. 7, 9 eller 11 slag på scorekortet.
 
 

GREENSOME

 Holdturnering med 2 spillere på hvert hold. 
Begge spillere slår ud på hvert hul, og holdet vælger det drive, de vil spille videre på. Den spiller, hvis

drive ikke anvendes, slår andetslaget, og herefter slår man på skift bolden, indtil den er holet.
Spillehandicap for holdet fastsættes, så spilleren med laveste handicap vægter 60 %, og spillemakkeren

vægter 40 %.
 
 

FOURBALL 

Holdturnering med 2 spillere på hvert hold. Begge spiller sin egen bold. Kun én score - den bedste eller
lig med - på hvert hul tæller som holdets score.
Der spilles efter almindelige stableford-regler.

MATCHFORMATER
GENERELLE FORMATER

SIDE 2
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