
KLUB 37
2023

GREAT NORTHERN
GOLF CLUB



Kære medlem
 

Du kan nu tilmelde dig Great Northern Klub 37 for sæsonen 2023.
 

Klub 37 henvender sig til alle uanset handicap og medlemstype.
Klub 37 adskiller sig fra andre klubber i klubben, ved at have gunstart hver uge, 

hvilket bevirker, at der er større mulighed for socialt samvær før og efter matchen.
 

Turneringerne afholdes på Academy Course mandage kl. 9:00 og kl. 17:00, begge med gunstart. 
 

Tilmelding til den enkelte turnering skal ske senest fredag kl 12:00 ugen før.
I tilmeldingen skal du notere, om du ønsker tidlig (kl. 09:00) eller sen (kl. 17:00) starttid.

 
 

Der spilles i 2 rækker. A og B. Handicap fordelingen for disse varierer fra gang til gang, afhængig af
handicap på tilmeldte i den enkelte turnering. Det tilstræbes at der er lige mange i hver række.

 
OBS!

Fra og med i år skal betaling til spisning ske via et Mobilepay-link der vil være at finde under de
turneringer der har spisning tilknyttet. Tilmeldingen til spisningen er gyldig når betaling er sket inden

tilmeldingsfristens udløb.
Der vil i år være spisning ved 4 af månedsafslutningerne.
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https://reservations.visbook.com/7887/search?lang=dk&checkIn


Tilmelding til Klub 37 sker via GolfBox på nedenstående link: 
 

... TILMELD DIG KLUB 37 HER ...
 

Medlemsgebyret for indmeldelse i Klub 37 er for 2023 fastsat til 300 DKK for hele sæsonen.
Gebyret skal indbetales inden første turneringsdeltagelse.

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

MobilePay: 
31816

(Tryk på dette link for at betale)
 

Bankoverførsel: 
3100 – 3104581951

 
Anfør venligst 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 Klub 37 

hurtigst muligt, så du er klar til at deltage fra sæsonstart.
 

De bedste hilsner
Begynderudvalget

Tove, Ole, Klaus, Frank, Kiki, Marianne og Martin
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https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/?language=1030#/competition/3802556/info
https://www.mobilepay.dk/erhverv/betalingslink/betalingslink-svar?phone=31816&amount=300&comment=Medlemsnummer%3A+200-XXX
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Tryk her for at tilgå KLUB 37 turneringskalender på GolfBox

Ret til ændringer forbeholdes.

https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/?language=1030#/customer/1220/schedule/2023/8747

