
 

Hjørring Golfklub medlemsmøde 29. juni 2022 

Orientering omkring nuværende og efterårets banearbejde 

Den nye PC og det nye program til vores vandingsanlæg er på plads, vi mangler at skifte nogle sprinklere og 

få dem indstillet. Greens vandes dagligt. Vi har priklet greens ugentligt, hvilket har givet et godt resultat. 

Greens er hurtigt kommet sig og har en god blødhed.  

Igangværende projekt med at få lagt et større rør ned til søen, således vi kan pumpe mere herfra og 

dermed mindske bruget af kommunevand. Dette arbejde pågår i uge 26 og 27. 

Bunkersand er nu skiftet på Øst og Syd. Vi håber sandet sætter sig som forventet, således sandet bliver lidt 

tungere at slå fra.  

Bunker på øst 5 forventes lukket og greenen udvides på det øverste Platou således der skabes bedre 

mulighed for pindplacering på dette område. 

Juli er sommerferiemåned. Derfor vil der ikke være den store fremdrift på projekter. Denne måned går 

mest med klipning og vanding.  

Efter sommerferien er planlagt arbejde på Nord 2 tee 48+51, således dette rette op. Tee 58 på syd 9 

forventes hævet lidt til efteråret. 

Den gamle bunker på indspilsområdet fjernes og laves til område der kan indspilles fra. Der sættes nye flag 

op. 

Af restopgaver findes stier, som mangler etablering. De aftalte bunkers på Nord skal lukkes og de 

resterende skal fyldes med nyt sand. 

Igangværende projekter skal lukkes inden nye projekter igangsættes.  

Den nye maskine til semirough er god, derfor har vi etableret flere områder med mere semirough end 

rough. 

De nye teestedskilte er blevet taget godt imod. Flere og flere benytter tee 51.  

Bemærkninger fra medlemmer 

Ros til bunkerudseende og sand, samt greens.  

Bemærkninger omkring meget sand i nogle bunkers fx øst 7, øst 8 og øst 1. Vi ser om ikke sandet sætter sig 

med tiden.  

Efterspørgsel på opsætning af bænke. Der er flere steder, hvor behovet er stort. Der er et projekt i gang 

omkring bænke. Vi kigger på det hurtigst muligt.  

Forslag om at spørge Hals Golfklub hvordan de har håndteret tørkeskader på fairway. Vi har pt. vertikal 

skåret for at få luft ned til rødder. Det tager tid inden det har effekt. 

Forslag om at klippe høje rough i venstre side af fairway syd 9 op med klubhuset, for at give et flottere 

udseende.  



Greenfee spillere og egne spillere sætter pris på gode greens og teesteder, derfor er det godt vi arbejder så 

meget med greens. Det giver god omtale af banen.  

Forslag om en spand med jord og græsfrø på teesteder på par 3 huller.  

Forslag om at få alle medlemmer til at hjælpe med at rette nedslagsmærker op, hvor hver green tildeles et 

efternavn.  

Der mangler river i bunkers, måske det kan hjælpe til at spillere husker bedre at rive i bunker.  

Snak om hvordan man placerer sin bag, således bagfra kommende spillere bedre kan se dem, der er foran 

på huller med blinde slag fx på nord 6, øst 7, syd 4 og syd 2. 

 


