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GREAT NORTHERN
GOLF CLUB



Kære medlem
 

Du kan nu tilmelde dig Great Northern Seniorklub 2022. 
 

Klubben er åben for medlemmer af Great Northern Golf Club - både dame- og herrespillere -
der senest den 31. december 2022 er fyldt 55 år, og som har spillerret til Great Northern

Course. 
 

Med start den 7. april vil turneringsprogrammet for 2022 omfatte i alt 24 turneringer, heraf 19
order-of-merit tællende torsdagsturneringer med løbende start og 5 holdturneringer på mandage 

- med gunstart og mulighed for deltagelse i fællesspisning.
 

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.
 

Et omfattende og attraktivt præmieprogram vil blive offentliggjort inden turneringsstart. 
 

Ved de individuelle turneringer vil det være muligt at vælge kun at spille 9 huller. 
Valget fortages ved tilmeldingen til de enkelte turneringer. 

 
I Great Northern Seniorklub lægger vi vægt på det sociale samvær, og som medlem får man

mulighed for at lære mange andre medlemmer at kende, dels gennem turneringerne, hvor
holdene sammensættes ved lodtrækning, og dels gennem andre aktiviteter i klubben.

 
Også i 2022 vil seniorudvalget arrangere en 3-dages golftur 5.-7. september. 

Yderligere information udsendes i april/maj.
 

På de næste sider kan du se hvordan du tilmelder dig Great Northern Seniorklub
- samt se turneringskalenderen for sæsonen 2022.
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https://reservations.visbook.com/7887/search?lang=dk&checkIn


Tilmelding til Seniorklubben sker via GolfBox på nedenstående link: 
 

... TILMELD DIG SENIORKLUBBEN HER ...
 

Medlemsgebyret er igen i år fastsat til 500 DKK for hele sæsonen.
Husk venligst at indbetale medlemsgebyret, efter din tilmelding i GolfBox. 

Gebyret skal indbetales inden første turneringsdeltagelse.
 

MobilePay: 
92551

 
Bankoverførsel: 

3100 – 3104581927
 

Venligst anfør medlemsnummer ved indbetaling/overførsel. 
 

Vi glæder os meget til at komme i gang, og opfordrer dig til at tilmelde dig Seniorklubben 
hurtigst muligt, så du er klar til at deltage fra sæsonstart. 

 
De bedste hilsner
Seniorudvalget

Lone, Einar, Leif og Ole
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https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/?language=1030#/competition/3289666/info
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DATO STARTTID TURNERING TEE BEMÆRKNING O/M#

X1. Torsdag 7. april 09:30-11:20 Stableford - Individuel -

-2. Mandag 11. april Gunstart 15:00 Foursome - Par

III/IIII

Spisning m. præmier (Turn. 1-2)

X3. Torsdag 21. april 08:30-10:20 Stableford - Individuel -

X4. Torsdag 28. april 08:30-10:20 Stableford - Individuel Valgfri Tee

X5. Torsdag 5. maj 08:30-10:20 Stableford - Individuel -

X6. Torsdag 12. maj 08:30-10:20 Stableford - Individuel Tee IIII

X7. Torsdag 19. maj 08:30-10:20 Stableford - Individuel -

-8. Mandag 23. maj Gunstart 15:00 Mexican Scramble - Hold Spisning m. præmier (Turn. 3-8)

X9. Torsdag 02. juni 08:30-10:20 Stableford - Individuel -

X10. Torsdag 09. juni 08:30-10:20 Stableford - Individuel Slagspil m. maks.

X11. Torsdag 16. juni 08:30-10:20 Stableford - Individuel -

X12. Torsdag 23. juni 08:30-10:20 Stableford - Individuel 'Back Tee' - Tee II/III

X13. Torsdag 30. juni 08:30-10:20 Stableford - Individuel -

14.

15.

16. X

17.

Torsdag 11. august 08:30-10:20 Stableford - Individuel -

X

18.

Torsdag 18. august 08:30-10:20 Stableford - Individuel Tee IIII

-

19.

Mandag 22. august Gunstart 15:00 Texas Scramble - Hold Spisning m. præmier (Turn. 15-18)

X

-

Torsdag 01. september 08:30-10:20 Stableford - Individuel -

-5-7. september - - Golftur

20. X

21.

Torsdag 08. september 08:00-09:50 Stableford - Individuel -

X

22.

Torsdag 15. september 08:30 - 10:50 Slagspil - Individuel Slagspil m. maks.

X

24.

Torsdag 29. september 09:30 - 11:20 Stableford - Individuel -

X

Mandag 10. oktober Gunstart 14:00 Greensome - Par Spisning m. præmier (Turn. 19-24)
Kåring af "Årets Senior"

III/IIII

III/III

?/?

III/IIII

IIII/IIII

III/IIII

III/IIII

III/IIII

III/IIII

III/IIII

II/III

III/IIII

III/IIII

IIII/IIII

III/IIII

III/IIII

-

III/IIII

III/IIII

III/IIII

III/IIII

-Mandag 04. juli Gunstart 15:00 2 Bestball - Hold Spisning m. præmier (Turn. 9-14)III/IIII

XTorsdag 04. august 08:30-10:20 Stableford - Individuel Valgfri Tee?/?

23. Torsdag 06. oktober 09:30 - 11:20 Stableford - Individuel Order of Merit - FinaleIII/IIII

-

Tryk her for at tilgå Seniorklubbens turneringskalender på GolfBox

Ret til ændringer forbeholdes.

https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/?language=1030#/customer/1220/schedule/2022/8824




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. 
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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.
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