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GREAT NORTHERN
GOLF CLUB



Kære medlem
 

Du kan nu tilmelde dig Great Northern Herreklub for sæsonen 2023.
 

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.

 
Herreklubbens mål er bl.a.:

- At varetage interesser for klubbens herrespillere.
- At medvirke til at fremme såvel golfrelaterede som sociale aktiviteter for medlemmerne.

- At GolfBox sætter en startliste ud fra ønskede starttider.

 

NYHEDER 2023
 

- Vi spiller i 2 lige store rækker. Alle slår ud fra samme teested. 
De fleste bliver spillet fra TEE III, en del TEE II og en enkelt TEE I. 

(Vi har taget hensyn til, at man kan nå ind inden solen går ned)
 

- Elektronisk scorekort til turneringer, der alle spilles om tirsdagen 
på nær en enkelt, som spilles mandag.

 
- Præmie til de 2 bedste fra hver række og tættest på hullet på alle par 3 huller.

 
- Ironman spilles fra Academy TEE II, og man må have max 14 jern, men ingen køller.

 
Der vil i år, efter 3 gunstarter, være præmieoverrækkelse for de forudgående turneringer, så der

opfordres til man bliver og hylder vinderne. Der vil være tilbud om fællesspisning.
 

PRÆMIER
Alle turneringer: Top-2 i både A og B række – Tættes flaget på alle par 3 huller (fælles for A og B).

 Årsafslutning: Top 5 Order of Merit (fælles for A og B) – Top 3 Eclectic – Top 3 Stableford
 

Når der tilbydes fællesspisning, skal betaling til spisning ske via et link der vil være at finde ved de
turneringer der har spisning tilknyttet. 

Tilmeldingen til spisningen er gyldig når betaling er sket inden tilmeldingsfristens udløb.
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Tilmelding til Herreklubben sker via GolfBox på nedenstående link: 
 

... TILMELD DIG HERREKLUBBEN HER ...
 

Medlemsgebyret for indmeldelse i Herreklubben er for 2023 fastsat til 500 DKK for hele sæsonen.
Gebyret skal indbetales inden første turneringsdeltagelse.

Husk venligst at indbetale medlemsgebyret, efter din tilmelding i GolfBox.
 

MobilePay: 
30795

(Tryk på dette link for at betale)
 

Bankoverførsel: 
3100 – 3104581900

 
Anfør venligst navn og medlemsnummer ved indbetaling/overførsel. 

 

På næste side finder du turneringskalenderen for 2023.
 

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

 
På gensyn til Åbningsturneringen den 04. april 2023.

 
De bedste hilsner

Herreudvalget

Timmy, Steen, Flemming, Ulrik & Morten
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https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/?language=1030#/competition/3757360/info
https://www.mobilepay.dk/erhverv/betalingslink/betalingslink-svar?phone=30795&amount=500&comment=Medlemsnummer%3A+200-XXX
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Tryk her for at tilgå Herreklubbens turneringskalender på GolfBox

Ret til ændringer forbeholdes.

https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/?language=1030#/customer/1220/schedule/2023/8659

