Kære medlem,
Så er 2017 ved at gå på hæld, og dermed er vi på vej ind i 2018. Alle ønskes derfor en glædelig jul
og godt nytår og forhåbentlig på gensyn i 2018.
Forhåbentlig også et 2018 der byder på bedre vejr end 2017, for det har da ikke været noget at
skrive hjem om, måske med undtagelse af en omtale af de enorme mængder nedbør der har været
stort set hele året. Men nu kan vi så gå og håbe på en hvid jul, men helst ikke for meget nedbør, da
vi har haft rigeligt af dette i forvejen. Men en god gang frost vil være til gavn for banen.
Året 2017 var også året hvor Jan & Ella takkede af efter mere end 17 år i Golf Cafeen. Heldigvis fik
vi Jens & Pernille ind fra starten af april, og de har på flot vis løftet opgaven efter Jan & Ella. Så skal
du have noget godt at spise nytårsaften, så se Jens & Pernilles nytårsmenu senere.
Og er du ikke færdig med julegaverne, så har Alvah nogle gode juletilbud. Alvah tilbyder også
indendørs træning i den gamle greenkeepergård, som vi har fået indrettet til dette – se senere.
Glædelig jul og godt nytår og på gensyn i 2018
Med venlig hilsen
Hjørring Golfklub

Hovedsponsor

Praktisk info:
Banen
Fra og med onsdag, den 20. december lukkes Syd sløjfen. Der kan i vinteren spilles på Nord & Vest sløjfen. Samme dag
går vi over til vintergreens på Nord. Når Ray & Per er tilbage ultimo januar / primo februar vurderes det om vi skal blive
på vintergreens eller på almindelige greens på Nord. Pas godt på banen. Der spilles med lejeforbedring og der kan ikke
handicap reguleres.

Generalforsamling
Der er generalforsamling, tirsdag, den 27. februar 2018 kl. 19.00 i klubhuset. Der kommer mere info ud om dette
ultimo januar – primo februar.

Husk fra vedtægterne:


Medlemskab er bindende for et år, og udmeldelse skal ske skriftlig (brug evt. info@hjoerringgolf.dk) til
sekretariatet senest 1. februar i kontingent året (= 1. februar 2018) til udmeldelse pr. 31. marts for hvilket
kontingent år det udtrædende medlem betaler fuldt kontingent.



Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt
til bestyrelsen senest 31. december året før generalforsamlingen. Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen
skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen.

Ferie og åbningstider
Der er nu ved at blive droslet ned for aktiviteterne i klubben og i uge 51 går de fleste ansatte på ferie.
Husk også at klubhuset og bagrum ikke bliver åbnet på følgende dage: 24, 25, 26, 31. december og 1. januar.
På øvrige dage kan det forventes at klubhuset åbner senest ved solopgang og aflåses tidligst ved solnedgang.

Sekretariatet
Er lukket fra og med den 22. december 2017 til og med den 2. januar 2018, og igen fra og med den 15. januar til og med
31. januar 2018.

Proshoppen
Der er lukket fra og med den 24. december 2017 til og med den 6. januar 2018.
Der er åbent den 7. januar kl. 10.00 - 13.00, den 9 til 11. januar kl. 10.00 – 14.00 og den 14 til 17. januar kl. 10.00 til
14.00. Lukket fra og med den 18. januar til og med den 30. januar. Der kan rettes henvendelse til Eva på tlf. 2297 5600
hvis man skal i kontakt med proshoppen.

Golf cafeen
Er lukket fra og med den 22. december 2017 til og med den 3. januar 2018 og igen fra og med den 10. januar til og
med den 4. februar 2018.

Hovedsponsor

Juletilbud 2017 fra Proshoppen
Julen nærmer sig med hastige skridt og jeg har nogle jule tilbud, som jeg håber kan friste.

Abacus Regnsæt Jakke og Buks kr. 1.500,- du sparer kr. 500,Bag Boy Express Vogn før kr. 1.299,- nu kun kr. 999,Bag Boy rejsecover og bærebag kr. 999,Titleist Velocity bolde 1 dusin før 249,- nu kr. 199,Founders herresko Kr. 400,På J Lindberg Strik får de 25% rabat
Abacus First layer kr. 200,Gavekort
+ meget mere.
Alt bliver selvfølgelig pakket ind
Jeg vil benytte lejligheden til at ønske alle en rigtig god jul og super godt 2018.
Med venlig hilsen
Alvah

Hovedsponsor

Jens & Pernille ønsker også alle en glædelig jul og et godt nytår (med noget godt mad )
Hovedsponsor

Vinter træning i Hjørring Golfklub

Takket være en økonomisk donation fra Spar Nord Fonden og masser af frivilligt arbejde har vi fået indrettet
indendørs træningsfaciliteter i bygningen ved siden af putting green. Der er 3 udslags måtter og en 10 kvm
stor putting green.
Så nu kan jeg tilbyde indendørs træning – både putting og lange slag - så du er helt klar til 2018 sæsonen:

5 x indendørs træning kr. 599,Du får analyse af det tekniske, gennemgang af dit sving på video og nogle værktøjer til at optimere dit sving.
Så har du lyst til at komme på forkant med den nye sæson så mød op til vintertræning.
Ring og aftal tid på telefon 2245 1956
Med venlig hilsen
Alvah

Hovedsponsor

