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Indledning
Året 2021 er gået, og håbet er, at vi nu så småt har lagt Covi bag os og igen kan bevæge os frit
omkring, og vi glæder os rigtig meget til sæsonstart. Vi har en del renoveringer, som nu er ved at
være på plads, mere herom senere. Vi spiller p.t. på sommergreens på Nord og Vest og er i fuld gang
med at køre bunkersand ud på Syd og Øst således vi kan være færdige til d. 4. april.

Hjørring Golfklubs Venner:
Vi har også i 2021 formået at samle godt 100 medlemmer og forventer således igen tilskud fra
momskompensation ordningen. Vi fortsætter i 2022 og håber så mange som muligt vil støtte op
omkring dette tiltag. Beløbet for 2022 er igen kr. 200,-, som er mindstebeløbet, der kan indbetales.
Beløbet er fradragsberettiget, og når man har indbetalt til konto 9070 – 1630559460 giver man
besked til Rie og oplyser sit cpr.nr. Så sørger vi for indberetning til skat.
Med ønsket om en god sæson og gode oplevelser i Hjørring Golfklub sæson 2022.
Med venlig hilsen
Hjørring Golfklub

Hovedsponsor i Hjørring Golfklub
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Fra farver til tal
Banelængderne vil fremover blive angivet med tal og ikke farver, som det efterhånden er kutyme.
Desuden opgraderes skiltene på teestederne med flere detaljer og matcher GFLR-app med den
digitale baneguide. Billedet ovenover viser eks. på de nye teested skilte og teesteder er ikke
længere er markeret med farver – hvid, gul, blå og rød tee. Teestederne er nu markeret med
længder, og når de nye skilte kommer op, vil de desuden være forsynet med et kort over hullet,
hvor der også vil være angivet forskellige længder.
Orange-tee er ændret til
Blå-tee er ændret til
Rød-tee er ændret til
Gul-tee er ændret til
Hvid-tee er ændret til

42
48
51
56
61

Tallene angiver banens længe i forhold til det enkelte teested (42 svarer således til cirka 4.200
meter.
Ændringen medfører ikke nogen forskel i dit antal tildelte slag på banen.

Husudvalget
Husudvalget har afsluttet arbejdet med 2 nye toiletter og de har bygget 7 nye el-skabe og er
færdige med udskiftning af fliser og maling af foyer. Tak til Garant og Jesper Rynkeby for tilskud
til henholdsvis fliser og montering af fliser.
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Baneudvalget
På banen er der travlhed, der kørers sand ud til bunkers på Syd og Øst således dette kan være
færdige til den 4. april, vi har frivillige som renser og lakerer teeskilte inden disse monteres med
De nye baneskilte.

Nyt fra Pro Shoppen
Åbningstider pr. 01.04.22:
Man – Onsd.
kl. 09.00 - 18.00
Torsdag
kl. 09.00 - 17.00
Fredag
kl. 09.30 - 16.00
Lør & Søn
kl. 08.30 - 15.30

Snart starter den nye sæson og igen i år afholder jeg Golfskole:
Fra uge 15
Tirsdag kl. 18.00 – 19.00, få ledige pladser, tilmelding til Alvah på tlf. nr.: 22451956
Vi gennemgår vi hele svinget fra driver til putter med tips & værktøj til din træning.
Demodag mandag den 25. april kommer:
Callaway – Srixon - xx10 – Ping og Cleveland fra kl. 14 – 18.00

Glæder mig til vi ses.
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"Golfers who know, buy from their pro "
Hilsen
Alvah - 22451956

Proen’s turnering
Søndag den 7. august 2022.

Partnerdag i 2022
Lørdag den 11. juni 2022, - husk at sætte kryds i kalenderen.

Turneringsplan 2022
18. april Påsketurnering
06. juni Nordjyske Bank
23. juni Sct. Hans turnering
01 – 02 juli Vendsyssel Open
07. august Proen’s turnering
19. august Hjørring Pro/Am
26. august Sparekassen Danmark Company Day

Regionsgolf
Hjørring Golfklub har igennem mange år haft tradition for at have hold med til regionsgolf. Der
spilles kun mod andre klubber i Nordjylland i de indledende runder.
Os der har været med til at spille denne hyggelige turnering i flere år, med vundne og tabte
matcher i baggen, synes det er hyggeligt at komme ud og se andre baner og møde andre spillere
fra andre klubber. Nogle får venskaber på tværs af klubberne. Selv har jeg en lille privat turnering
med 2 spillere fra Dronninglund.
Indledende runde er som regel mod 3 andre hold, med både ude og hjemmekampe, 6 matcher i
alt, med en kamp om ugen. Der er ingen krav om at man skal kunne deltage hver gang.
I år 2021 havde vi 7 hold med, og det samme i 2022
Holdende består af 2 damer og 4 herrer. Der spilles 3 herresingler, en dame single og en foursome.
Der spilles altid hulspil og der spilles fra skrats i hver pulje.
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Vores 7 hold er som flg.:
3 seniorhold i grupperne A-B og C, og matcherne spilles som regel sidst på
eftermiddagen om mandagen.
A, B, C, D er turneringer for adskilte handicapgrupper
A-rækken: Hcp. minimum 4,5
B-rækken: Hcp. minimum 13,0
C-rækken: Hcp. minimum 18,0
D-rækken: Hcp. minimum 23,5

3 veteranhold i grupperne A-C og C, og matcherne spilles som regel om formiddagen.
Ingen handicap begrænsning, men damer skal være fyldt 55 år, og herrer 60 år for at deltage
1 superveteranhold
Ingen handicap begrænsning, men damer skal være fyldt 65 år, og herrer 70 år.
At være med koster ikke noget, kun for klubben, altså ingen greenfee på udebane. Dog håber vi
altid det koster en genstand til modstanderen, idet det her i modsætning til sædvane, koster en
genstand at vinde.
Vi kunne godt tænke os at endnu flere kunne tænke sig at være med til at spille regionsgolf, og
især mangler vi damer til at deltage i disse hyggelige matcher i godt selskab med andre golfspillere
og uden krav og forventninger til at man skal vinde, men mere hygge sig.
Der vil i starten af marts måned blive hængt sedler op på tavlen over for Alvah med tilmelding til
de forskellige hold, og jeg glæder mig til at se en hel masse nye ansigter i 2022.
I er også velkommen til at ringe til mig hvis i har spørgsmål.
Med venlig hilsen
Koordinator
Jørgen Larsen
Tlf. 53370373
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Bak op om vores sponsorer, de bakker op om Hjørring Golfklub.
Albatros sponsorer i HGK

Eagle sponsorer i HGK
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Birdie sponsorer i HGK

Partnere i HGK
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AUTOTEKNIKA A/S
Vognmandsfirma
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