
 
 

”Nye” Teefarver 
I mange år har Hjørring Golfklub haft hvidt (på Øst+Nord), gult og rødt teested. Derudover et blåt teested 

som var det samme som gult på Øst og Nord, og der var slet ikke blåt teested på Syd. Du har måske allerede 

bemærket at HGK nu har hvidt, gult, blåt, rødt og nu orange tee klodser på vores teesteder.  

Vi har nu ændret lidt på blåt teested, således det er en kombination af både gule og røde teesteder på Øst 

og Nord sløjfen og samtidig etableret blå teesteder på Syd sløjfen efter samme recept.  

Baggrunden herfor er at vi gerne vil give spillere, som plejer at spille fra gult teested, mulighed for at spille 

fra et lidt kortere teested, nemlig blå. Det kan jo ske at man med sit handicap eller alder oplever sit spil er for 

kort til at spille fra gult teested, derfor ser vi en god mulighed i, at kunne gå lidt længere frem og spille fra blå 

teested. Og ja, faktisk også fra rødt teested. Det samme gælder for de spillere, som oplever at rødt teested 

er lidt for langt, ja de har nu muligheden for at gå frem til orange teested.  

Samtidig har vi i GolfBox sat valg af Teested op i forhold til handicap, således du, som spiller får foreslået et 

teested ud fra dit handicap. Vil du hellere spille fra et andet teested, end det foreslåede, kan du sagtens 

ændre det når du bestiller tid. Handicap fordelingen er således: 

Herrer: 

Hvid Tee: op til handicap 4,5 

Gul Tee: handicap 4,6 til 26 

Blå Tee: handicap 26,1 til 36 

Rød Tee: over handicap 36 

Orange tee: uden banetilladelse 

Damer: 

Blå tee: op til handicap 12 

Rød tee: handicap 12,1 til 36 

Orange tee over handicap 36 og uden banetilladelse 

Vi har i samme ombæring ændret de tidligere sorte teesteder til orange teesteder og har dem på både nord 

og Syd. Baggrunden er, at vi vil signalere en ændring i forhold til, at opfordre spillere med banetilladelse til 

også at bruge dette teested og så vi synes orange er en god farve😊 

Vi håber det kan give alle golfspillere i HGK og vores gæster en meget bedre oplevelse af spillet, da længden 

på teestedet passer bedre til den enkeltes spil.  

Vi vil gerne opfordre dig til at prøve spil fra det foreslåede teested, og så eventuelt smutte forbi Preben og 

fortælle om din oplevelse, så vi kan høre om det er passende handicap vi har tildelt det enkelte teested. 

Rigtig god fornøjelse på HGKs bane. 

 


