
SENIORKLUBBEN
2023

GREAT NORTHERN
GOLF CLUB



Kære medlem
 

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

Nyhed
Seniorklubben er nu åben for alle medlemmer af Great Northern Golf Club 

– både dame- og herrespillere – der senest den 31. december 2023 er fyldt 55 år.
Dette betyder at såvel medlemmer med spilleret til Great Northern Course, som medlemmer med

spilleret til Academy Course er velkomne i Seniorklubben.
 

Seniorklubbens turneringer afvikles i år primært på torsdage, hvilket gælder såvel individuelle matcher
som holdmatcher med gunstart. Der spilles sideløbende turneringer på Great Northern Course (18

huller) og på Academy Course (9 huller).
 

I turneringen på Great Northern Course kan alle med spilleret til Great Northern Course deltage. 
I turneringen på Academy Course kan Academy Flex medlemmer samt medlemmer med spilleret til

Great Northern Course deltage. 
Man kan kun deltage i én turnering i seniorklubben pr. uge, da turneringerne afvikles samtidig.

 
Med start den 5. april vil turneringsprogrammet for 2023 omfatte i alt 23 turneringer, heraf 20 

order-of-merit tællende turneringer og 3 holdturneringer med mulighed for fællesspisning.
 

Et omfattende og attraktivt præmie-program vil blive offentliggjort i april måned.
 

Great Northern Seniorklub lægger 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. Turneringerne på GN Course og Academy
Course startes op på tidspunkter der muliggør at spillere fra begge baner efter matchen kan mødes.

Den 5. april, hvor der spilles på en onsdag pga. skærtorsdag, spilles der 9 huller med gunstart på begge
baner, med efterfølgende orienterings- og regelmøde.

Endvidere vil Seniorklubben også i år arrangere en 3-dages golftur fra den 4.-6. september 
- yderligere information herom vil blive udsendt april/maj.

 
På de næste sider kan du se hvordan du tilmelder dig Great Northern Seniorklub 

- samt se de foreløbige turneringskalendere for sæsonen 2023.
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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 

(Tryk på dette link for at betale)
 

Bankoverførsel: 
3100 – 3104581927

 
Anfør venligst medlemsnummer ved indbetaling/overførsel. 

 
Vi glæder os meget til at komme i gang og opfordrer dig til at tilmelde dig Great Northern Seniorklub 

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

De bedste hilsner
Seniorudvalget

Lisbeth Handberg, Bent Knud Pedersen, Lisbeth Jørgensen, Einar Andersen og Leif Rasmussen
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https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/?language=1030#/competition/3838479/info
https://www.mobilepay.dk/erhverv/betalingslink/betalingslink-svar?phone=92551&amount=500&comment=Medlemsnummer%3A+200-XXX
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Tryk her for at tilgå Seniorklubbens turneringskalender på GolfBox

Ret til ændringer forbeholdes.

https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/?language=1030#/customer/1220/schedule/2023/8824
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Tryk her for at tilgå Seniorklubbens turneringskalender på GolfBox

Ret til ændringer forbeholdes.

https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/?language=1030#/customer/1220/schedule/2023/8824


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. 
 

MATCHFORMATER
GENERELLE FORMATER 

SIDE 1

6



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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