
Torsdagsmatchen. 

Hver torsdag i løbet af sæsonen afholder vi torsdagsmatch for juniorerne.  Formålet med 
torsdagsmatcherne er, at blive bedre til at spille golf og møde andre juniorer, end blot dem du 
træner med i løbet af sæsonen. Der er således både et sportsligt og socialt formål med 
torsdagsmatchen. Det er derfor meget vigtigt, at komme regelmæssigt til torsdagsmatcherne for at 
møde de andre juniorer i Københavns Golf Klub, og samtidig blive bedre til at spille golf. 

Efter matchen er der fælles spisning og præmieoverrækkelse for juniorerne i restauranten. 
Søskende, forældre og bedsteforældre er velkomne til at spise med. Spisning og 
præmieoverrækkelse er fra ca. 18.30 til 19.30.     

Torsdagsmatcherne foregår enten på par-3 banen eller på den store bane.  Man spiller sammen med 
andre juniorer i enten 2-, 3- eller 4-bolde.  

Matchform. Den store bane. Man spiller 9 huller, hvor man spiller enten fra fremskudte tees eller 
tee 45 til 61 afhængig af ens handicap og hvor langt man er nået med at få banetilladelse. Nogle 
gange spiller man sin egen bold og andre gange spiller man som hold og har forskellige sjove 
matchformer, hvor man skal spille sammen som hold. 

Tidspunkt: Fra kl 16.00 (hvis man spiller på den store bane). Fra kl 17.30 (hvis man spiller på par-3 
banen. Der bliver lavet startliste som tager hensyn til alder og handicap samt træningskammerater. 
Den bliver offentliggjort senest onsdag aften Kom dog i god tid før din startid, så du kan varme op, 
blive registret hos matchkomiteen og få udleveret scorekort.  

Tilmelding. Tilmeldingsfristen er senest tirsdag kl 12.00 i samme uge. Tilmeldingen sker via golfbox 
på hjemmesiden (se brugervejledning nedenfor). Man kan desværre ikke bruge golfbox-appen.  

Betaling.  Der er et match fee på 20kr (som bruges til præmier). Hvis man vil spise med som junior 
koster det 30kr for juniorer. Søskende, der ønsker at spise med betaler også 50kr. Forældre og 
bedsteforældre er også velkomne til at spise. Det koster 100kr. 

Forældrehjælp.  Vi er meget afhængige af forældre og bedsteforældre kan hjælpe nye juniorer rundt 
på banen. Hjælpen består i at hjælpe med at tælle slag samt holde tempoet på banen, så det ikke går 
for langsomt. Man behøver som forælder/bedsteforældre ikke at kunne spille golf.  Forældre og 
bedsteforældre skal ikke være caddies eller dommere på banen.  

Sæsonen løber fra april til juni og august til oktober. Der er ikke torsdagsmatch i sommerferien og på 
helligdage (Kristi Himmelfartsdag). 



Golfbox. Tilmelding til matcher, golfturneringer, påske-, sommer- og efterårscamp samt andre 
aktiviteter sker via golfbox.  

Login til golfbox kan findes på hjemmesiden www.golf.dk  eller www.kgkgolf.dk, hvor man skal klikke 
på ikonet ”golfbox”. 

 

Login: Juniorens DGU-nummer:  1-XXXX. Password: Fødselsdato: ddmmyy  

Når man er logget ind kan man tilmelde sig til turneringer (torsdagmatch i KGK), individuel træning, 
lægge scores ind etc.   

Man kommer ind på følgende side, hvor man nederst i søjlen til venstre under ”klubturneringer” kan 
melde sig til torsdagsmatchen og andre anktiviter. 

 

 


