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Herreudvalget &
Juniorudvalget

VELKOMMEN
KOMMUNIKATIONSUDVALGET

Kære medlemmer.
I kommunikationsudvalget har vi nu haft fornøjelsen at udsende flere nyhedsbreve.
Et stort arbejde som alene kan lade sig gøre med hjælp fra de mange frivillige som gerne fortæller om
aktiviteter og de gode historier som sker i klubberne og på banen.
Tusind tak til jer alle.
I sidste udgave af nyhedsbrevet oplyste vi, at der blev arbejde på vores nye hjemmeside.
Vi har glædet os til at præsentere den for jer og håber du har lyst til at læse mere herom i indlægget fra
Henrik og Richard.

Herudover kan du blandt andet læse om:
Vores juniorudvalg, de mangler ildsjæle som har lyst til at hjælpe i udvalget.
Hyggelig dametur til Henne Mølle Å.
Seniorklubbens sommerturnering på Academy Course.
Alf, der startede med at spille golf da han blev 81 år.
Årets klubmesterskab 2022.

Rigtig god læsning.
På kommunikationsudvalgets vegne
Pia
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NYT FRA BESTYRELSEN
GREAT NORTHERN GOLF CLUB

Sommeren er slut og efteråret er begyndt uagtet, at

På generalforsamlingen i marts blev forslaget hertil

vejret fortsat viser sig fra sin bedste side. Det giver

og ændringerne i vedtægterne vedtaget enstemmigt.

muligheder for fortsat at kunne få nogle pragtfulde

Nu kan vi med glæde konstatere, at vi har 109

oplevelser på vores skønne anlæg.

medlemmer der benytter ordningen.

Gennem forår og sommer har det summet af liv og

Det er endvidere en glæde at byde vores 16 nye

aktivitet på og omkring Academy og vores klubber i

efterskoleelever velkommen på anlægget. De

klubben samt tilhørende udvalg har været aktive

startede for et par uger siden, og vi håber, de vil føle

med matcher og andre tiltag til gavn for os alle. Vi

sig vel modtaget af vores kompetente trænerteam og

har fået mange nye medlemmer, som bliver godt

frivillige kræfter.

modtaget af såvel vores administration som vores
frivillige og bliver inviteret til at deltage i de mange

Great Northern Challenge, som arrangeres af Great

aktiviteter som udbydes.

Northern A/S, I samarbejde med ECCO-touren,
finder sted i dagene 20.-23. september. Vi håber, at

Vi har på et tidspunkt haft 76 prøvemedlemmer og

mange vil melde sig som frivillige eller vil følge

er i øjeblikket 678 medlemmer, et medlemstal vi

turneringen fra tætteste hold.

håber vil stige yderligere i løbet af efteråret.
I

uge

43

agter

vi

at

invitere

til

et

Der har været god aktivitet på Academy Course. Vi

efterårsarrangement for medlemmerne, hvor vi tager

kan se det, dels i form af stigende greenfee

på besøg i greenkeepergården og hører om det

indtægter, og dels fordi vi nu mærker effekten af

daglige

vores nye flexmedlemskab. Efter ønsker fra mange

banefaciliteterne samt besigtiger maskinparken.

arbejde

med

pasning

medlemmer, arbejdede vi sidste år med at etablere
en medlemsgruppe, som har fri adgang til

Med håbet om et skønt efterår

Academy-banen, men ikke til Great Northern

Bestyrelsen

Course og for et lavere kontingent.
Efter drøftelser med DGU og Great Northern A/S,
fik vi mulighed for at tilbyde eksisterende og
potentielle medlemmer et flexmedlemskab med ret
til et DGU-kort, så der kan spilles greenfee-runder
såvel på Great Northern som i andre klubber.

4

og

pleje

af

INDLÆG:
OPDATERET HJEMMESIDE
Nyt univers på hjemmesiden
I juli måned blev den nye fælles hjemmeside for
Great Northern A/S og Great Northern Golf
Club taget i brug til gavn for medlemmer, gæster

Ønsker til den nye hjemmeside:

og andre interesserede i alle de oplevelser og
aktiviteter,

der

finder

sted

på

områdets

faciliteter.

Et mere lyst og levende univers med fokus på
farver, typografier og billeder.

Hvorfor en ny hjemmeside?
I forbindelse med overgangen til et nyt internt
bookingsystem

hos

Great

Northern,

Et mere brugervenligt flow på hjemmesiden.

hvor

hovedformålet var at muliggøre booking og
betaling

for

bl.a.

ophold

direkte

At gøre kunderejsen nemmere og mere

på

overskuelig.

hjemmesiden, ønskede vi i samme ombæring at
få opdateret det generelle udtryk og univers på

At fjerne unødvendig information og fyld på

hjemmesiden. Et univers som i højere grad

hjemmesiden – særligt informationer, som ikke

skulle afspejle Great Northern i dag.
Ved

implementeringen

bookingsystem
strukturer

på

blev
den

af

nogle
gamle

længere var nødvendige efter implementering af

vores

onlinebooking.

online

funktioner

og

Et mere levende og dragende tekstunivers.

hjemmeside

overflødige, samtidig med, at der opstod nye

Et hjemmesidedesign som i højere grad er

behov for design og opsætning.

målrettet brug på mobilenheder.

Hjemmesider er et levende medie, som vi aldrig
anser som værende fuldkomment eller færdigt.
Derfor vil hjemmesiden løbende blive opdateret
og optimeret, således at den konstant forbedres.

Fortsættes på næste side ...
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Klubben som en integreret del af hjemmesiden
Efter at have fået hjemmesidens design og struktur

Undersiden er ikke tiltænkt som en decideret

på plads, har vi forsøgt at skabe et mere

medlemsside, da www.greatnorthern.dk har mange

informationsrigt

for

besøgende, som ikke er medlemmer. Indholdet på

medlemmer af Great Northern Golf Club samt folk

undersiden ”Great Northern Golf Club” er derfor

med interesse for klubbens og dennes aktiviteter.

udarbejdet med tanke på at afspejle netop dette: at

og

brugbart

”univers”

samle informationer, relevante for både nuværende
Til det formål har vi samlet en bred vifte af

medlemmer, potentielt nye medlemmer og alment

informationer

interesserede.

om

muligheder

bl.a.

elitegolf

ved

klubbens

aktiviteter

klubber-i-klubben,
Team

Great

og

juniorgolf,
Northern,

Vi kan således kun opfordre dig til at gå på

turneringskalender, typer af medlemskaber m.m.

opdagelse på hjemmesiden og fremadrettet anvende
den aktivt.

Ovenstående er samlet på undersiden ”Great
Northern Golf Club” under hovedområdet GOLF.

Indlæg ved Henrik Winther Knudsen og Richard

Her finder du endvidere afsnit om Great Northern

Schnell Jacobsen

Course, Academy Course samt Academy.
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2022

GREAT NORTHERN
CHALLENGE
21. SEPTEMBER - 23. SEPTEMBER
GRATIS ENTRE ALLE DAGE

- TURNERINGSUDVALG -

Great Northern Golf Club Championship 2022

Senior herre blev ligeledes for andet år i træk

Årets klubmesterskab i slagspil er afviklet i

vundet at Leif Ludvigsen med Morten Voigt

weekenden 27. og 28. august, igen i næsten ideelt

Christensen som runner up.

golfvejr. Banen var sat perfekt op – stor ros til
greenkeeperne.

Veteran damer blev vundet af Irene Kristensen med
Kiki Petersen som runner up. Veteran herrer blev

Der var i år deltagere i 8 rækker, desværre ingen

afgjort på 18 green med Jimmy Simonsen som

deltagere i pige og de fleste damer rækker.

vinder og Jørgen Darling Jensen som runner up.
Superveteran herrer blev vundet af Steen Finsen

I nogle af rækkerne var der spænding til det sidste,

med Steen Kristensen som runner up.

mens andre rækker havde rimeligt suveræne mestre.
Stort tillykke til alle vinderne!
Junior tager historisk sejr
Årets ultimative klubmester i herrerækken blev for

Ved præmieoverrækkelsen var Great Northern vært

første gang en junior, nemlig Aksel Bakmand, som

ved et glas bobler eller sodavand til alle der var til

sluttede i en særdeles flot score på +1 for de 54

stede – tusinde tak for det.

huller. Runner-up blev Victor Hermansen i +7.
Klubmesterskab i hulspil venter forude
Aksel Bakmand blev tillige årets klubmester i junior

I weekenden 17. og 18. september spilles der om

åben rækken med Linus Mynster som runner up.

klubmesterskabet i hulspil i ovennævnte rækker,

Midage herre blev vundet af Nicolai Hvitfeldt

med semifinaler lørdag og finale søndag.

Trolle med Anders Andreasen som runner up.

De 4 bedste fra hver række i slagspilsturneringen,

Senior damer blev vundet, for andet år i træk, af

der har tilmeldt sig, spiller om mesterskabet.

Lisbeth Agri med Joy Narumon Haugaard som
runner up.

Se billeder af årets klubmestre på næste side ...
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Champion - Men
Aksel Bakmand

Champion - Senior Women
Lisbeth Agri

Champion - Senior Men
Leif Ludvigsen

Champion - Mid-Age Men
Nicolai Hvitfeldt Trolle

Champion - Veteran Men
Jimmy Simonsen

Champion - Veteran Women
Irene Kristensen
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Champion - Junior
Aksel Bakmand

Champion - Superveteran Men
Steen Finsen

- TEAM GREAT NORTHERN -

Turneringssæsonen for vores bedste spillere har

På damesiden i 3. div. har vi som skrevet i sidste

været i gang siden April måned og truppen har

nyhedsbrev fået stor tilgang, og det betyder at vi

trænet og spillet rigtig meget i løbet af de forgangne

også her vandt puljen og skal spille oprykningsspil i

måneder.

Skærbæk Mølle imod Hobro om en plads i 2.
division.

Holdturneringen
Vores 5 hold i DGU’s divisioner har nu afsluttet de

Individuelle turneringer

6 indledende runder med et samlet meget godkende

Truppens spillere har gennem sæsonen deltaget i et

resultat.

stort udvalg af turneringer som har været udvalgt og
afstemt med trænerne.

Vi har som udgangspunkt haft et målsætning i de
første år af vores elitesatsning, at vi hvert år skal

Vores Pro, Smilla har spillet rigtig meget i udlandet

rykke op med vores bedste hold. En målsætning,

på kvindernes Europatour. Det er Smillas første år

som vi indtil nu har kunne opfylde hvert år med

på touren efter hun kvalificerede sig via Q-school

vores herrehold. På damesiden har målsætningen

og hun ligger pt. nr. 96 på Race to Costa del Sol.

været at etablere os og med tiden rykke op.

Hendes indtil nu bedste placering i det stærke felt
har været en 11. plads i Joburg Ladies Open i marts.

Det foreløbige resultat af sæson 2022 er at vores 1.
hold i 2. division har vundet deres pulje og skal

Vores anden unge spiller på kvindesiden Nina

spille om oprykning den 10. september imod Køge

Andersen er en del af DGU’s pigetrup og deltager

på Storstrømmen.

derfor også i rigtig mange turneringer både i
Danmark og udlandet. Nina har efter skiftet til Great

Også vores 2. hold i 3. division vandt deres pulje og

Northern lige skulle finde formen men det kom så

rykker direkte op såfremt 1. holdet gør det. Endelig

også rigtig fint ved Årgangsmesterskabet for piger

vandt 3. holdet suverænt deres pulje i 5. div. og

under 16, hvor Nina vandt rækken.

rykker direkte op i 4. division.
Fortsættes på næste side ...
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På herresiden har der været flere gode resultater der

Vores anden college-spiller, Kristian Bressum, var

vidner om rigtig god udvikling i truppen.

sammen med Gustav til Brittish Amateur, hvor han
blev spottet af Ping, som efterfølgende har

Vores yngstemand på 1. holdet Aksel Bakmand er

indlemmet ham i deres team af unge Staff-spillere.

en meget aktiv ung mand på turneringsfronten og
det har kastet flere gode resultater af sig i sæsonens

Sidste flotte resultat kom ved DM for Far-Søn, hvor

løb. 3. plads ved DM i hulspil for juniorer, 1. plads

Søren Hansen og Casper Haghfelt Hansen tog sig af

ved West Coast Masters i Brejnholtgård - Junior, 8.

den samlede sejr.

plads ved Bravo Tours Masters - Åben herre.
Der er desuden mange andre gode resultater, som
Den gode udvikling blev i øvrigt kronet ved årets

vidner om en god udvikling, der lover godt for

klubmesterskaber hvor Aksel vandt i suveræn stil.

fremtiden.

Af

Vi skal videre!

andre

bemærkelsesværdige

resultater

skal

nævnes vores college-spiller Gustav Frimodts helt
suveræne

sejr

ved

Danmarks

bedst

Fortsat god sæson 2022.

besatte

amatørturnering DIAC, hvor Gustav gik turneringen

De bedste hilsner,

i rekordscore -15, hele 7 slag bedre end nr. 2.

Eliteafdelingen/Team Great Northern
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- DAMEKLUBBEN -

I Dameklubben er vi 33 friske piger, der spiller

Vi boede på Henne Mølle Å badehotel, hvor vi

om tirsdagen.

fyldte hele hotellet. Der blev kræset for os med
lækre retter, både morgen og aften.

Vi har et varieret turneringsprogram, der en
gang om måneden slutter med et holdspil,

Det var en dejlig tur, hvor der både blev spillet

præmieuddeling og mulighed for spisning og

meget golf, og hvor der også var tid til at nyde

hyggeligt samvær i Restaurant EAT.

solen, bade i Vesterhavet og en masse hyggelig
snak og grin.

Ikke alle piger spiller hver eneste tirsdag. Vi
spiller med, når der er tid.
Hver individuelle turnering giver point til Order
of Merit og i år, er der meget tæt løb på de
førende pladser, så selvom der kun er 4
individuelle turneringer tilbage i år, er det
umuligt at spå om, hvem der bliver ”Årets
Damegolfer 2022”.
Ud over golf, har vi også i år haft en hyggelig

Vi har igen i år planlagt december kaffe og kage,

dametur til Henne Mølle Å - 3 dage midt i maj

og det bliver den 7. december, I kan krydse af i

måned. Her var vi 23 piger, der deltog.

kalenderen.

På vejen derover og på vejen hjem, spillede vi i
Varde Golfklub, og andendagen spillede vi i

Glade hilsener fra

Henne Golfklub. Det var 2 dejlige baner, og vi

Dameudvalget

var igen superheldige med forårsvejret.

Joy, Lisbeth K og Ingrid
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- SENIORKLUBBEN -

Seniorklubbens Sommerturneringer

Gunstart var heller ikke golfledelsens ’cup-of-tee’,
da det jo kræver en længere baneblokering. Vi
argumenterede dog kraftigt, bl.a. med at Academy
Course jo er ’medlemmernes egen bane’, og da vi
indvilgede i en forholdsvis tidlig morgenstart, faldt
tingene i hak.

”Hvorfor holder vi 4 ugers turneringspause i juli”?
var der en del af seniorklubbens medlemmer, der
spurgte i løbet af foråret.
Seniorudvalget pegede på, at det dels er vanskeligt
at få plads til turneringer på den store bane i juli og

Hvordan gik det så?

dels at tilslutningen i feriemåneden juli nok ville
være forholdsvis begrænset. Det sidste blev dog
’afvist’

med

henvisning

til,

at

Dette kan jo anskues fra forskellige synsvinkler.
Ser vi kun på antallet af deltagere, var det måske
ikke så prangende - med hhv. 17, 18 og 23
deltagere i de tre turneringer.

mange

seniormedlemmer, især dem over 65, finder andre
tidspunkter at holde ferie på.
Udvalget var lydhør og begyndte at arbejde med

Men målt på deltagernes tilfredshed med
initiativet, det gode vejr og det hyggelige samvær
både på banen og - ikke mindst - efterfølgende på
terrassen, så stod tilfredshedsbarometret højt. Så
højt, at udvalget da vil overveje et lignende
initiativ næste år.

ideen om at lave en 18-hullers sommerturnering på
Academy Course, og planlægningen gik i gang i
slutningen af maj.
Vi havde i udvalget et ønske om at spille med
gunstart, så vi efterfølgende kunne hygge og uddele
præmier på terrassen. Og vi ville helst spille på

De bedste hilsner,
Seniorudvalget

torsdage - vores ’faste turneringsdag’. Det var dog
ikke bare ligetil.
Torsdage kunne ikke lade sig gøre på grund af
allerede reserverede tider i.f.m. events, men
onsdage viste sig som en mulighed - undtagen den
sidste uge i juli, hvor banen var lukket pga.
vedligeholdelse.
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- KLUB 37 -

Det har været en fantastisk sæson og heldigvis,

Der har været en lille tilgang af nye hjælpere, og

er den ikke forbi.

nogle er stoppet. Forhåbentlig lykkes det at
finde flere, for selvom der hver uge skrives ud

Klub 37 har i år 90 medlemmer, så det er som

til alle, der har givet tilsagn om hjælp, er det her

det plejer. En del af årets begyndere har tilmeldt

som alle andre steder Tordenskjolds soldater der

sig, og det har været dejligt at se, hvor godt de

trækker læsset.

trives der. Alle er flinke til at give en hjælpende

Begynderarbejdet er berigende, og vi synes alle,

hånd. Spredning af HCP er pt. fra 11,4 til 48,8

at vi får meget igen for vores indsats.

og det fungerer fint.
Inden længe er sæsonen slut og Klubberne
Aldersmæssigt er der også stor spredning. Vores

genstarter Academy Club på vanlig vis i

ældste medlem, Alf Larsen, startede med at

oktober.

spille golf som 81-årig. I sidste uge blev han 85.
Han udtrykker hver gang, hvor glad han er for

Fredagsbaren starter også på vanlig vis, dog ikke

Klub 37 og de forskellige søde mennesker han

før november

spiller med.
Der startede 53 begyndere i april, alle nogle der
var inviteret til et gratis prøvemedlemsskab af

De bedste hilsner,

medlemmer, og 19 i maj efter golfens dag. 34

Begynderudvalget

har tegnet medlemskab. Det er 47%, hvilket må
siges at være flot.
Til Begyndermix har vi haft en stor del af disse.
Nogle har været selvkørende meget hurtigt, og
andre har fundet stor glæde ved den ugentlige
Begyndermix. Igen i år synes vi det har været
det bedste begynderhold nogensinde.
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- HERREKLUBBEN -

Herreklubben

er

begyndt

fint

- JUNIORER -

efter

Der arbejdes på at danne et juniorudvalg, så

sommerferien, hvor vejret har været perfekt til

sociale og samlende aktiviteter omkring alle

den fantastiske bane.

juniorer i GNCG kan iværksættes og bidrage til
at støtte golfspillet og styrke de sociale
relationer blandt juniorerne.

Nu er vi der hvor lyset desværre går den forkerte
vej i forhold til sene starttider. Derfor kommer
de sidste to runder til at være tællende over 9

Hvis nogen har lyst til at bidrage hertil, er I

huller.

meget velkommen til at melde jer.

Der er spænding i toppen af de tre rækker, vi

Kontakt gerne bestyrelsesmedlem Rikke Bjørn,

har. Order of Merit føres af Ulrik Moseby,

rlb@abjorn.dk, tlf. 21280092.

slagspil af Jørgen Darling og vores stablefordrække føres pt. af hele 5 personer: Henning

De bedste hilsner,

Assersen, Jannik Jensen, Lars Brøgger, Hans

Juniorudvalget

Demant og Finn Buus.
Herreklubben holder afslutning lørdag d. 8
oktober 2022 med fællesspisning og kåring af de
forskellige mestre.
God tur ind!
Herreudvalget
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REGELHJØRNET
- KLUMME OM REGLER & ETIKETTE
AF CHRISTIAN ENGELBRECHT

Denne gang vil der ikke være et sammenhængende emne.
Til gengæld vil jeg tage udgangspunkt i ting og sager, jeg har set eller hørt om, rundt på vores dejlige anlæg.
Der spilles en del turneringer i klubregi, hvor der er gunstart. Disse turneringer er som regel slagspilsturneringer. Det
kan være fristende, specielt hvis man er kommet lidt for sent, lige at tage et put eller to på en green på vej ud til det
hul man skal starte på. FY FY SKAMME SKAMME - det må du ikke. Når det er slagspil må du IKKE have spillet
eller prøvet banen på dagen, det betyder diskvalifikation. I forhold til reglerne må du dog gerne spille et hul på
Academy Course, hvis selve turneringen foregår på Great Northern Course. Skal du spille hulspil må du øve dig alt
det du vil på banen inden din start.
Må man i en slagspilsturnering øve sig, på eller i nærheden af, den green man lige har færdigspillet?
Det må du godt, men kun hvis du ikke sinker spillet, så hvis der står nogle og venter på at spille til green, så må du
ikke. Og det samme gælder i hulspil. Det betyder også, at hvis der er kø og man skal vente på et teested, kan man
godt tage et chip eller to på et område mellem det netop spillede hul og det næste hul. Dette område må dog ikke
være en del af et hul man ikke har spillet endnu.
Vi har lige afholdt klubmesterskab og der var nogle af spillerne så heldige at have en caddie.
Regel 10.3b fortæller hvad en caddie må gøre. På et tidspunkt så jeg, at en caddie gik i forvejen for at lede efter
spillerens bold, der var slået ud i roughen. Det må caddien gerne, men vær opmærksom på, at så starter de 3 minutter
når caddien, og ikke spilleren, begynder at lede. Så det er bedre at følges, så fire øjne kan søge, i stedet for to.
Hvis der er tilskuere og de begynder at lede, så starter tiden først når spilleren (eller caddie) begynder at lede.
Jeg kan for øvrigt anbefale, at man henter R&A app’en til sin mobiltelefon, så kan man måske få afgjort regler og
diskussioner undervejs eller lige efter runden.
Etikette; søger man på “etikette” i ovennævnte app, så kommer der intet frem.
Det er fordi etikette er alt det vi skal/ikke skal, bør/ikke bør gøre ude på banen. Der er god etikette og der er dårlig
etikette. Det er vores opførsel på banen, som ikke er bestemt af regler. God Etikette er fx at hilse pænt på hinanden
før og efter en runde, at rive efter sig når man har været i bunker og rette sine nedslagsmærker - i det hele taget
opføre sig ordentligt. Det er ikke god etikette at gå imellem green og greenside bunkers, hverken på vores egen eller
en hvilken som helst anden bane. Vi ved det egentlig godt allesammen, men jeg ser alt for tit at det sker på specielt
16. hul, og det er både gæster og medlemmer der glemmer den gode etikette, måske fordi man er blevet træt (men
det er ikke en undskyldning). Før der blev sat snore op, skete det også hele tiden på hul 17.
Har du et regelspørgsmål, er du velkommen til at sende det til 07engel@gmail.com.
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ORGANISERING
GREAT NORTHERN GOLF CLUB
Organiseringen af Great Northern Golf Club består efter forårets generalforsamling af en bestyrelse på 6
personer, samt 8 udvalg med en udvalgsformand og en række frivillige hjælpere. Til hvert udvalg er der
tilknyttet en kontaktperson fra bestyrelsen.

BESTYRELSEN
Flemming Hartvig Pedersen

Formand / Turnerings- & Herreudvalg

Finn Buus Nielsen

Næstformand / TGN & Seniorudvalg

Martin Rasmussen

Begynder- og Dameudvalg

Rikke Leervad-Bjørn

Juniorudvalg

Henrik Winther Knudsen

Sekretariatsfunktion & Kommunikation

Pia Ellegaard Nissen

Kommunikationsudvalg

UDVALGSFORMÆND
Juniorudvalg

Rikke Leervad-Bjørn

Begynderudvalg/Klub 37

Tove Kold

Team Great Northern

Niels Hunniche

Herreudvalg

Morten Høi Hansen

Dameudvalg

Ingrid Stenstrøm Nielsen

Seniorudvalg

Ole Holst

Turnerings- & hcp-udvalg

Christian Engelbrecht

Kommunikationsudvalg

Pia Ellegaard Nissen

Såfremt du ønsker at kontakte udvalg eller bestyrelse kan du skrive til følgende mailadresse, der videregiver
din henvendelse til rette person:

golf@greatnorthern.dk
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great northern

AFSLUTNINGSTURNERING
søndag den 16. oktober
2022

