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Sæson 2022 
 



Kære Junior i Hjørring Golfklub 

 

Velkommen til sæson 2022. Vi håber, du har glædet dig lige så meget til at komme i 

gang, som vi har  

 

I denne lille folder finder du de vigtigste praktiske oplysninger om sæson 2022, men 

husk du altid bare kan spørge Alvah, en af de frivillige, ringe til juniorudvalgets 

kontaktpersoner eller skrive et opslag i vores FB gruppe, hvis du har spørgsmål – alle 

spørgsmål er velkomne. 

 

Træningstider 2022 

 

Mandag 16.00 – 17.00 
(Starter 5. maj) U19 - 13 til 18 år 

Tirsdag 16.30 – 17.30 
(Starter 5. april) U13 - Op til og med 12 år 

Onsdag 16.00 – 18.00 
(Starter 6. april) U19 – 13 til 18 år 

Søndag 16.30 – 17.30 
(Starter 24. april) U13 – Op til og med 12 år 

 

Vi er heldigvis mange juniorer i Hjørring Golfklub, og derfor kan vi også altid bruge 

en hjælpende hånd ved træningerne tirsdag og søndag. 

Det er ikke en forudsætning, at du har kendskab til golf – blot du brænder for at 

gøre en forskel for vores juniorer, og du har mod på at løse små praktiske opgaver i 

forbindelse med træningerne. 

Har du lyst til at give en hånd med, eller vil du gerne høre mere, så tag kontakt til 

Søren eller Michael fra juniorudvalget eller tag en snak med Alvah. 

 

Kontaktpersoner juniorudvalget: Søren (29 26 01 36) og Michael (21 47 70 09) 

 

 



 

Bones Hjørring Juniorcup 

 

Alle kan spille med i Bones Hjørring Juniorcuppen - uanset alder og niveau. 

Der spilles i alt 7 afdelinger hen over sæsonen, hvoraf den ene spilles i Bjaavann i Norge til 

efteråret. 

 

Ved Bones Hjørring Juniorcuppen er det sociale aspekt en ligeså vigtig del som det sportslige. 

Derfor afsluttes alle turneringerne med fællesspisning (gratis for spillerne) og fælles 

præmieoverrækkelse, hvor også søskende og forældre er velkomne til at spise med.  

Efter finalen i slutningen af september, sluttes der af med fællesspisning på Restaurant Bones. 

 

Der spilles i to rækker. 

En række for spillere med handicap 72 til ca. 54, som spiller 6-9 huller på ”Vest”. 

En række for spillere med handicap 54 til 0, som spiller 9 huller på ”Nord”, ”Syd” eller ”Øst”. 

 

Tilmelding foregår op til hver enkelt turnering/afdeling via vores Facebookgruppe eller Golfbox, og 

det er muligt at tilmelde sig indtil 24 timer før turneringsstart. 

 

I sæson 2022 afvikles de forskellige afdelinger af Bones Hjørring Juniorcuppen på følgende dage: 

Fredag 8. april Vest / Syd  

Fredag 6. maj Vest / Nord 

Fredag 3. juni Vest / Øst 

Fredag 17. juni Vest / Nord 

Fredag 12. august Vest / Øst 

Fredag Dato ukendt Bjaavann, Kristiansand – Alle spiller hul 1-9 fra valgfrit tee-sted 

Fredag 30. september Vest / Syd – Efterfølgende spisning på Restaurant Bones  

 

 

 



Øvrige turneringer 

Der findes en lang række andre turneringstilbud fra Dansk Golf Union, og vi 

opfordrer til, at du som junior deltager i så mange turneringer som muligt. 

Du kan læse meget mere på hjemmesiden https://www.danskgolfunion.dk 

Der findes turneringstilbud til alle, og du vil få særskilt besked om hvilke turneringer 

du har mulighed for at deltage i, og du kan også læse mere her: 

Hvilke turneringer kan jeg deltage i? 
 

 

Information om de forskellige turneringer 
 

 
 

Her kan du se den samlede turneringsplan for 2022 

 

Du kan altid finde den aktuelle og opdaterede turneringsplan på 

http://kortlink.dk/2fbs6 

https://www.danskgolfunion.dk/
http://kortlink.dk/2fbs6

