Nyhedsbrev februar 2018

Så venter vi bare på foråret!
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Indledning
Så står vi på tærsklen til en ny sæson i Hjørring Golfklub.
Årets første nyhedsbrev står også i Generalforsamlingens tegn, som afholdes tirsdag, den 27.
februar kl. 19.00. Vi har i år lavet en speciel side til dette på hjemmesiden i stedet for at fylde hele
nyhedsbrevet op med materiale. Se mere senere i nyhedsbrevet.
Du kan også se turneringsplanen for 2018, så plot datoerne for disse ind i din kalender.
Vi starter året med et medlemsarrangement, da vi tirsdag, den 20. marts får besøg
af Henrik Knudsen, som mange (alle?) kender fra TV, hvor han de sidste mange,
mange år har været kommentator på en laaaang række golfturneringer. Vi starter
aftenen med fællesspisning, inden Henrik kommer på.
Der er tilmelding via Golfbox. Vi skal være minimum 70 deltagere for at
arrangementet gennemføres.
Med venlig hilsen
Hjørring Golfklub

Hovedsponsor i Hjørring Golfklub

I 2018 har Jens & Pernille planlagt disse arrangementer i Golf
Cafeen
I 2017 startede Jens & Pernille nogle arrangementer, hvor man kunne få noget rigtigt godt at spise
og drikke, og have en hyggelig aften i golfklubben. Dette gentages i 2018 med følgende:






Påskedag søndag den 1. april – Påskefrokost (se næste side)
Lørdag den 12. maj - Fiskebord
Pinsemorgen søndag den 20. maj - Pinsemorgenbord
Lørdag den 4. august - Grisefest
Lørdag, den 20. oktober – Vildt aften

Der er tilmelding til disse arrangementer, som er åbne både for golfspillere og alle andre som ønsker
noget godt mad og hyggeligt samvær. Så inviter familie, venner, naboer med til en hyggelig aften
med noget godt mad. Nærmere info følger.
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Golfklubbens medlemmer og deres gæster får en gratis snaps ved deltagelsen i påskefrokosten
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Generalforsamling 2018
Som nævnt afholdes der generalforsamling, tirsdag, den 27. februar 2018 kl. 19.00 i klubhuset. Du
kan se dagsorden, beretning, regning, forslag m.m. på hjemmesiden, ved at følge dette link.

Vintertræning
Som det er blevet annonceret, så har vi fået lavet nogle vintertræningsfaciliteter i den gamle
greenkeepergård. Faciliteterne er allerede blevet flittigt benyttet af flere medlemmer. Vi håber
løbende at kunne udbygge faciliteterne, men det kræver at vi kan få noget hjælp til at realisere
planerne. Til fase I har vi fået støtte fra både Spar Nord Fonden og Udviklingspuljen under
Folkeoplysningsudvalget i Hjørring Kommune. Tusind tak for det.

Golfring Nordjylland
Var igen i 2017 en stor succes, der var pænt over 1.000 medlemmer i de 5 klubber, som gjorde brug
af dette medlemsgode. Samarbejdet fortsætter i 2018 med de samme klubber og på de samme
betingelser. Hvis du vil gøre brug af dette tilbud til fuldtids medlemmer, så kontakt Rie i
sekretariatet. Tilbuddet går i al sin enkelhed ud på, at du kan spille lige så mange runder golf i hele
2018 i de 4 andre klubber (Brønderslev, Hals, Rold Skov & Sebber Kloster) ved at betale 600,- kr. Så
efter 3 runder er det ”rent overskud”.

Frivillige
En forening er afhængig af, at en række frivillige giver en hånd med. Dette er også tilfældet i Hjørring
Golfklub, hvor der heldigvis er mange frivillige. Men aktuelt mangler vi hårdt nogle frivillige til disse
opgaver:



Rough Riders, som klipper roughen ude på banen
Regelkyndig, som kan hjælpe med at undervise nye golfspillere i Hjørring Golfklub

Hvis du er interesseret, så henvend dig til John på telefon 4232 1906 eller på jfi1208@gmail.com
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Turneringsplan 2018
Turneringsplanen er ved at være på plads, så plot allerede disse datoer ind i kalenderen.

Sæsonstartsturnering
Lørdag, den 24. marts kl. 9.00
Vi starter som sædvanlig med at arbejde i 3 timer på banen og omkring klubhuset, inden vi får
noget at spise i Golf Cafeen. Derefter spilles der en 9 hullers Texas Scramble turnering.

Berendsen påsketurnering
Mandag, den 2. april kl. 8.30 (2. påskedag)
Påskematchen, hvor køllerne kan komme i sving til en ny sæson. Efter runden har Golf Cafeen som
sædvanlig en lille påske buffet klar.

Bryghuset Vendia Parturnering
Opstart søndag, den 6. maj kl. 13.00
Først spilles der i puljer, hvorfra vinderne af puljerne går videre til en knock out fase. Sidst på
sæsonen spilles finalerunde, hvor de 4 bedste par spiller semifinaler og finale. De får fine præmier,
og vinderparrets præmie er selvfølgelig en middag for 2 i Gourmet afdelingen på Bryghuset Vendia.

Nordjyske Bank turnering
Mandag, den 21. maj kl. 8.30 (2. pinsedag)
Den traditionelle turnering med Nordjyske Bank som turneringssponsor.

Juniorafdelingens generationsturnering
Lørdag, den 2. juni
Her spilles der holdspil for 2 generationer (far/søn, bedsteforældre/børnebørn, mor/datter osv.).

Vendsyssel Open 2016
Fredag, den 6. juli kl. 14.00 og lørdag, den 7. juli kl. 8.00
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Dette bliver årets store brag med 144 deltagere (forhåbentlig). Det betyder også at vi lukker Nord,
Syd & Øst sløjfen fra fredag kl. 12.00 til lørdag ca. kl. 13.00.

Proen’s turnering
Søndag, den 5. august
Alvah’s årlige turnering, blandt andet med Bitten Routledge vandrepokal.

Stafet for livet Donationsturnering
Søndag, den 19. august
I forbindelse med stafet for livet spiller vi en 9 – hullers turnering med gunstart kl. 6.30 og bagefter
er der fælles morgenmad.

Klubmesterskaber
Lørdag, den 22 & Søndag den 23 september
Vi skal have fundet klubmestrene for 2018, som skal afløse dem fra 2017

Hjælperturnering
Søndag, den 7. oktober
Den årlige invitationsturnering til alle der har bidraget med frivilligt arbejde i 2017.

VIP 42 turnering
Tirsdag, den 16. oktober
Så er det efterårsferie og dermed også VIP 42 med alt hvad det indebærer.

Grønlangkålsturneringen
Søndag, den 4. november
Så er det tid til årets sidste turnering og årets første grønlangkål. De sidste 4 sæsoner har denne
været overtegnet længe før tilmeldingsfristens udløb.
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VIP42
Når der er efterårsferie i uge 42 og det er tirsdag, så er det VIP42 turnering. Det er turneringen med
en række hvor der spilles slagspil samt en holdrække og med mange fine præmier, samt en sjov og
diverse bets for ikke at glemme ”aben” til den sidste på hvert hold der har 3-puttet. Som altid startes
der kl. 7.30 med morgenbord og instruktioner så holdene er rystet sammen inden de går ud og
spiller på Øst + Nord. Efter runden var der som sædvanlig dækket op i cafeen til en god gang mad
inden alle scores var tastet ind, diverse bets afklaret osv.
Vinderne af hold konkurrencen blev Team Far Away (de var nok ikke så langt fra fairway alligevel!)

Fra venstre: Einar Thomsen, Frank Hofbrandt, Nils Hedegaard & Frank Bræmer.
De vandt med 121 point foran Team Onsdag med 117 point samt Fredagsgolferne med 115 point.
Individuelt vandt Tonni Fanøe (se til venstre) med 66 netto foran Anders Øster og
Jeanette Haugaard begge med 68 netto. Det var flotte scores og man skulle
ned på 11’vte pladsen for at finde en nettoscore over par!
Se alle billeder fra dagen her

Efter det traditionelle hurra for Hjørring Golfklub blev ”abe vinderne” gennet
ud på terrassen til forevigelse:
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Albatros sponsorer i HGK
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Golf Cafeens Grønlangkålsturnering
For første gang i knap 20 år stod Jan og Ella ikke for grønlangkålen til årets sidste
klubturnering, men Jan havde tilmeldt sig turneringen, men nu som ”almindelig”
deltager. Den afgørende test med at servere grønlangkål i Vendsyssel, blev dog
bestået af Jens & Pernille i fin stil og med højt humør.
Der var super humør fra starten og vejret artede sig fint, trods det sene
tidspunkt på året. Jens havde fulgt op på den fine tradition med lidt
bjesk til runden, som Pernille og John kørte rundt og servicerede alle
spillerne med. Medens spillerne var ude på banen var der fuld gang inde
i klubhuset med at gøre maden – først og fremmest grønlangkålen –
klar til alle kom ind.
Godt middag kom spillerne ind til et veldækket bord og kunne gå i gang med silden (og snapsen)
medens scorekort blev indtastet.
Da silden, den gode kål med alt tilbehøret samt ris a’la manden var spist og mandelgaverne uddelt
kunne næste punkt på dagsordenen begynde, nemlig præmieuddelingen. Der var mange og flotte
præmier sponsoreret af Jens & Pernille.

Der var mange flotte præmier fra Golf Cafeen og vinderne i holdrækken blev Tonni Fanøe, Per
Jakobsen & Egon Møller Jensen. I Damerækken vandt Jeanette Haugaard, i Herre B var det Finn
Nielsen og i Herre A Nils Hedegaard. Der var også mange præmier til nogle lidt mere kuriøse indslag
på dagen.
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Vinderne af holdrækken: Egon, Per og Tonni

Jeanette Haugaard

Finn Nielsen

Se alle billeder fra dagen her
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Nils Hedegaard

Eagle sponsorer i HGK

Birdie sponsorer i HGK

Partnere i HGK
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Rævskær Holding
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