Påskenyt
Så står påsken for døren og dermed for mange en række dage med afslapning og hygge og sikkert også god
mad. Husk også at Jens & Pernille har påskebuffet søndag, den 16. april kl. 12 – 15 (husk bordbestilling).

2. påskedag
Der bliver måske også lejlighed til en runde golf i påsken, og mange har også allerede tilmeldt sig til
Berendsen Påsketurnering, som spilles mandag, den 17. april (2. påskedag) kl. 8.30. Der er kun ganske få
ledige pladser tilbage, så skal du med så skynd dig at tilmelde dig på golfbox.
2. påskedag er også dagen hvor vi ved en uformel reception siger tak til Jan & Ella
for deres 17 år i Hjørring Golfklub efter at de stoppede den 9. april.
Mandag, den 17. april Kl. 14 – 16 kan alle få hilst på Jan & Ella og der er også lidt
godt til ganen.

Åben damedag
Tilmeldingen til andre turneringer er også allerede i gang. Der er åben damedag, onsdag den 3. maj. Dette
er en nyskabelse i Hjørring Golfklub, som vi håber rigtig mange vil bakke op om. Du kan læse mere her.

Bryghuset Vendia parturnering
Bryghuset Vendia er igen sponsor på parturneringen. Dette er den eneste hulspils turnering af vore
klubturneringer, så skal du prøve dette så find en medspiller og tilmeld dig.

Golfring Nordjylland
Golfring Nordjylland fortsætter i 2017, så skal du ud at spille andre baner i 2017 er dette et
rigtigt godt tilbud for vore fuldtidsmedlemmer. Du betaler kr. 600,- inde hos Rie i
sekretariatet, får udleveret et kort og så kan du spille alle de runder du lyster i Brønderslev,
Hals, Sebber Kloster og Rold i hele 2017 uden at betale mere. En god ide hvis man har nogle
golfvenner, som man vil ud at spille golf med og prøve andre baner. HUSK også at vi søndag, den 28. maj har
en turnering i Hjørring Golfklub for Golfring Nordjylland medlemmer. Der er plads til 24 deltagere fra hver
klub og fra Hjørring Golfklub er der kun få pladser tilbage, så skynd dig at tilmelde dig når du har fået dit GN
kort.

Ældre sagen
Torsdag, den 20. april har vi første gang besøg af Ældre sagen, som vi har lavet et samarbejde med, således
deres medlemmer kan komme ud og prøve at spille golf. De får noget introduktion af Alvah, som også låner
dem udstyr inden de spiller på Vest sløjfen. Til dette stiller senior- & onsdagsklubben med nogle hjælpere.

Jens & Pernille i Golf Cafeen
Jens & Pernille har nu taget over efter Jan & Ella, og er begyndt at servicere medlemmer og gæster i det
daglige. Flere klubber i klubben skal også snart have deres fælles spisninger
med god mad og socialt samvær.
Jens og Pernille har også et godt tilbud på drikkevarer. Du kan købe et
klippekort med 10 klip for kr. 360,-. Det gælder til indfrielse af fx en mellem
fad pilsner, classic og odense som normalt koster kr. 42,-. Så der er næsten
1½ øl gratis ved køb af dette.
De har også lavet der fest- & selskabsmenu, som du kan kigge på her hvis du skal fejre noget. Der er mulighed
for både at holde selskabet i golfklubbens lokaler og du kan få maden bragt hjem.
Jens og Pernille vil gerne fejre deres start i golfklubben med

ønsker alle en god påske

