Kære medlem,
Så er 2016 ved at gå på hæld, og dermed er vi på vej ind i 2017. Alle ønskes derfor en glædelig jul
og godt nytår og forhåbentlig på gensyn i 2017.
Det har været et omskifteligt 2016, hvor fx vejret glimrede ved at være sparsom med det gode
sommervejr, for pludselig at diske op med en ”indian summer” langt hen i efteråret. Det blev så
afløst af en snestorm den 6. november (da vi skulle have spillet Grønlangkålsturnering), som igen
er blevet afløst af mildt vejr langt hen i december. På banen har vi i 2016 været meget plaget af
fugleskader på grund af gåsebiller fra august og fremefter, hvilket har gjort at vi allerede nu er i
gang med planlægningen af hvordan dette minimeres i 2017.
2016 var også året hvor Golfring Nordjylland kom til verden. Et greenfee samarbejde mellem
golfklubberne i Brønderslev, Hals, Rold Skov, Sebber Kloster og Hjørring. Ca. 25 % af
fuldtidsmedlemmerne i disse 5 klubber gjorde brug af tilbuddet, som fortsætter i 2017 på samme
vilkår. Det var måske en julegave ide, kontakt golfklubben info@hjoerringgolf.dk ?
Jan & Ella i Golf Cafeen meldte jo ud i 2016, at de efter 17 år i golfklubben stopper til april 2017.
De har nået pensionsalderen og klubben vil gerne takke for den store indsats i disse 17 år, hvor
Golf Cafeen i Hjørring Golfklub med rette er blevet berømmet viden om. Arbejdet med at finde en
ny forpagter efter Jan & Ella er i fuld gang, så vi kan præsentere en ny vært til sæsonstart 2017.
Du kan læse lidt mere praktisk info på næste side.
Glædelig jul og godt nytår
Med venlig hilsen
Hjørring Golfklub

Praktisk info:
Der er nu ved at blive droslet ned for aktiviteterne i klubben og i uge 51 går de fleste ansatte på ferie. Husk også at
klubhuset og bagrum ikke bliver åbnet på følgende dage: 24, 25, 26, 31. december og 1. januar.
Fra og med mandag, den 19. december lukkes Syd sløjfen. Der kan i vinteren derfor spilles på Nord & Vest sløjfen.
Samme dag går vi over til vintergreens på Nord, hvilket betyder at der ikke kan handicapreguleres. Når Ray & Per er
tilbage ultimo januar vurderes det om vi skal blive på vintergreens eller på almindelige greens.
Der er generalforsamling, torsdag, den 23. februar 2017. Der kommer mere info ud om dette ultimo januar – primo
februar. Husk også at evt. ændring medlemskategori eller udmeldelse skal ske skriftligt til klubben (brug
info@hjoerringgolf.dk) senest den 1. februar 2017.
Sekretariatet er lukket frem til den 6. februar 2017. Du kan kontakte Alvah i proshoppen eller sende en mail på
info@hjoerringgolf.dk

Proshoppen:
Der er åbent frem til og med den 23. december.
Lukket den 24. december til den 6. januar (inklusive)
Åbent fra den 7. januar kl. 10.00 – 13.00

Golf træning som Julegave

5 Lektioner: Kr. 650.( 2 x driving range , 2 x Indspil , 1 x Puttning )
9 huller på banen: Kr.700.( bane strategi , analyse af indsats områder og en opfølgnings lektion)
Årskort: Kr.1800.( Ugentlig træning hvor der er tid til at fokusere på alle detaljer )
Trænings tider kan bookes via Golfbox så du kan planlægge de tider der passer dig bedst.
Hilsen Alvah
Tlf: 22451956 / pro@hjoerringgolf.dk

