Nyhedsbrev marts 2018

Generalforsamling 27. februar!
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Indledning
Så blev det vinter og den store kummefryser gik i gang. En tur med hård frost er faktisk ganske
udmærket for banen, da det ”rydder” op i diverse insekter, som ellers kan plage banen senere, men
vi kunne måske godt have tænkt os, at det var kommet lidt tidligere på året, så vi kan komme i gang
med noget golf.
Siden sidst har vi afholdt generalforsamlingen, og det kan du se nærmere om senere i nyhedsbrevet.
På generalforsamlingen blev klubbens nye hjemmeside introduceret, så gå ind og se på denne. Her
kan du fx også finde oplysninger om klubber i klubben, som tripper for at komme i gang.
Vi havde planlagt et golfarrangement med fællesspisning og foredrag ved Henrik Knudsen. Det har
Henrik desværre været nødt til at udsætte, da han er blevet kaldt til møde med Europa touren i
Wentworth, London den dag omkring samarbejdet mellem TV og Europa touren. Der kommer en
melding senere når vi har snakket med Henrik om mulighederne.
Husk også at tilmelde dig via Golfbox til Sæsonstartsturneringen, lørdag den 24. marts og
Berendsen Påsketurnering mandag, den 2. april (2. påskedag). Begge datoer under forudsætning
af at vejrguderne er med os.
Med venlig hilsen
Hjørring Golfklub

Hovedsponsor i Hjørring Golfklub

Ny aftale mellem Sparekassen Vendsyssel og Hjørring Golfklub
Sparekassen Vendsyssel har igennem en
årrække været hovedsponsor i Hjørring
Golfklub, og dette samarbejde fortsætter, efter
der blev lavet en ny aftale gældende for de
kommende år.
Det var Regionsdirektør Casper N. Larsen fra
sparekassen og John Friis der underskrev den
nye aftale på en vinterkold dag i Hjørring
Golfklub.
De håber begge på et snarlig forår og noget varmt vejr, således nogle af elementerne i aftalen kan
føres ud i livet.
Fra klubbens side skal lyde en stor tak til Sparekassen Vendsyssel for at indgå den nye aftale.
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Bliv nu ikke forvirret!
Der skrives og tales meget om nye golfregler og nye handicapregler. Men tag det helt roligt. De nye
golfregler træder i kraft fra 2019 sæsonen og de nye handicap regler fra 2020 sæsonen. Så i år spiller
du efter de gældende regler på begge områder!
Vedr. de nye golfregler er Mogens Rye Hansen klubbens regelambassadør. Det betyder at Mogens
følger med i regelarbejdet hos DGU, og sørger for at de nye regler bliver kommunikeret ud i Hjørring
Golfklub. Men det er nok først sidst i 2018 og først i 2019, du for alvor vil høre mere om dette. Hvis
du er nysgerrig kan du læse mere via disse links:
o
o

https://www.danskgolfunion.dk/sektionsside/world-handicap-system-2020
https://www.danskgolfunion.dk/sektionsside/de-nye-golfregler-2019

Generalforsamling 2018
Der blev afholdt generalforsamling, tirsdag, den 27. februar 2018 i klubhuset. Du
kan se referat og billeder ved at følge dette link.
På generalforsamlingen blev årets jern uddelt. Og det tilfaldt Tommy Andersen,
som af flere omgange har stået for regelundervisningen til nye golfere. Tommy
fik overrakt årets jern af bestyrelsesformand Michael Svendsen, plus et gavekort
på kr. 2.000,- som er sponsoreret af DanBolig ved Kristian Rask. Et stort tillykke
til Tommy og tak til Kristian for at støtte op om det frivillige arbejde i Hjørring
Golfklub.

Nyt fra Jens & Pernille i Golf Cafeen
Jens & Pernille har været ved at kigge på den faste menu for 2018, og du kan se mere her. Ud over
dette vil der også ofte være nogle tavleretter.
Skal du have selskab eller noget mad ud af huset, tager du også bare en snak med Jens & Pernille
om dette.
I 2017 startede Jens & Pernille også 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.
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Golfklubbens medlemmer og deres gæster får en gratis snaps ved deltagelsen i påskefrokosten.
Tilmelding direkte til Jens & Pernille i Golf Cafeen.
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Pro Shoppens Nyhedsbrev
Sæsonen er på vej 🙂
Nu kan nedtælling for alvor gå i gang til en ny sæson, vi satser på medvind og sol i år. Shoppen er
ved at være klar og der kommer et par nye mærker: Taylor Made & Adidas.
På tøj siden har jeg indkøbt Brax til både herrer og damer. Nyt tiltag i år er Golfskolen og der vil også
være enkelt kurser i hhv. drives, Indspil, Puttning og jeg vil afholde SommerKursus i 3 dage - mere
info følger.

Golfskolen
Nyt i 2018 fælles træning på faste dage minimum 16 gange træning! Golfskolen er åben for alle nye som erfarne spillere.
Tirsdag Kl. 10.00 -11.00
Torsdag Kl. 11.00 -12.00
Tirsdag Kl. 18.00 - 19.00
Lørdag Kl. 14.00 - 15.00
Opstart fra uge 14. Se mere på hjemmesiden eller kig ind. Du/i vælger blot det tidspunkt der
passer bedst og melder til. Se mere på næste side.
Kr. 999,- pr. person.

DemoDag: Tirsdag den 24. april fra Kl. 14.00 – 18.00
Kom og prøve det nye udstyr fra: Callaway, Cobra, Ping & Titleist. Der vil også være mulighed for at
se udvalgte biler fra Brdr.Hosbond.
Kig ind i shoppen, jeg er altid klar til at hjælpe dig. Jeg vil ønske alle en rigtig god sæson 2018.
Hilsen
Alvah 🙂
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Golfaktivitetsplads
Som nævnt på generalforsamlingen, står Helle Kristensen i spidsen for at vi får
bygget vores Golfaktivitetsplads for børn og barnlige sjæle.
Det sker over 2 weekender og den første er den kommende lørdag og søndag
(10 & 11. marts) hvor Helle er i klubben fra kl. 9 - 13. Og frygt ikke, denne
weekend er det forberedelse og det meste kan ske inde i den gamle
greenkeepergård. Så du slipper for at vade rundt i sneen udenfor.
Vil du give Helle en hånd så mød op lørdag og / eller søndag i (noget af)
ovennævnte tidsrum.

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
Som nævnt på generalforsamlingen, vil vi gerne nedlægge nogle bunkers i 2018. Til dette skal vi
bruge nogle frivillige, så hvis du er interesseret, så henvend dig til John på telefon 4232 1906 eller
på jfi1208@gmail.com

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.
TILMELDING ER ÅBEN VIA GOLFBOX

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.
TILMELDING ER ÅBEN VIA GOLFBOX

7

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
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.
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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.

Albatros sponsorer i HGK
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Rekruttering nye medlemmer
Den bedste måde at få nye medlemmer på er at klubbens nuværende medlemmer får nogle ”ikke
golfspillende” familie, venner, kolleger, naboer osv. med ud på golfbanen. Så kender du nogen der
skal i gang med at spille golf, så fortæl om vores gode begyndertilbud, som kan læses her.
Tilbuddet vil også komme i Vendelboposten. Desuden gentager vi succesen med ÆldreSagen, som
starter med ÆldreSags Golf torsdag, den 19. april. En af deltagerne fra 2017 har lavet en lille historie
om dette som du kan læses nedenfor.
Sammen med de 4 andre klubber i Golfring Nordjylland, DGU og Diabetesforeningen vil vi starte et
golfforløb op i 2018 for denne målgruppe under devisen ”Golf gavner sundheden”.
I april (den 11 & 14 eller den 18 & 21. april) vil holde åbent hus. Så få nogen med ud og se hvad
golfsporten kan tilbyde dem. Endelig planlægger vi en lille turnering i maj måned, hvor medlemmer
kan tage nye med ud og prøve golfen. Der kommer lidt mere info om dette, også lidt konkurrencer
for medlemmerne i den anledning.
Som noget nyt vil vi prøve at invitere en ”bydel” i Hjørring ud til en gang golf og evt. et lille ”bydels
mesterskab”. Det er begynderudvalget der har fundet på denne ide, så vi ser frem til om det er en
ide vi kan udvikle på.

Eagle sponsorer i HGK
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Golf med Ældre Sagen
Ældre Sagen i Hjørring og Hjørring Golfklub lavede sammen et godt tilbud til Ældre Sagens
medlemmer, om at prøve at spille golf med start i april 2017. På den måde fik ældre sagen endnu et
aktivitets tilbud til de mange medlemmer, og fra golfklubbens side håbede man på at dette kunne
føre til, at der kom nogle flere medlemmer, da golf er en sport der kan dyrkes i alle aldre og alle
niveauer.
Tovholder hos Ældre Sagen, Inga Jensen, er meget tilfreds med forløbet i 2017 og i efteråret blev
det allerede aftalt med John Friis at det skal gentages i 2018 og med start torsdag, den 19. april.
Sven Hansen er en af de personer, der benyttede tilbuddet og han fortæller om sine oplevelser her:
”Da jeg gik på efterløn i april 17, så var annoncen vedr. “Ændre Sagen tilbyder golf i samarbejde med
Hjørring golfklub” noget som vakte min interesse. Lysten til prøve mig af i golfsporten, har altid
fristet mig, men med kone, børn og fuldtidsjob, så var tiden ikke ligefrem til det. Men nu var det nu
og sammen med en god ven, tog vi spændte afsted til den første prøve dag i Hjørring Golfklub.... og
vi var ikke alene!
Godt 20 spillere, såvel mænd som kvinder, i den modne alder, havde taget imod tilbuddet. Desuden
var en flok (ældre)erfarne golfspillere mødt op for at hjælpe os. Igennem hele perioden blev vi nye,
“Kaniner” støttet i spillet med “den lille, men meget drilske, bold”. Denne gruppe hjælpere sørgede
for med deres erfaring, hjælpsomhed, hyggelige kommentarer og ikke mindst deres tålmodighed at
hele perioden, blev en stor succes.
Hver torsdag var der indlagt en halvtimes træning, inden vi tog ud på banen. Udstyr kunne lånes,
hvilke alle, som udgangspunkt, i hver tilfælde i starten, tog imod. Vi var hurtigt flere, der også
begyndte at mødes på andre dage end om torsdagen for at forbedre vores spil og gå en lille runde
på banen.
Der blev trænet, spillet og afholdt hyggeligt samvær hver torsdag fra kl. 10-12, hvor vejret ellers en
gang imellem gjorde sit til at ødelægge fællesskabet og spillet. Dette lykkedes dog ikke!
Golf er et svært spil, men med lidt (megen!) tålmodighed, glæden ved såvel det sociale fællesskab
samt gåturene på Hjørring Golfklubs flotte baner, så kunne alle få gode oplevelser med hjem.
Efter dagens “træning” blev der afsluttet med en kop kaffe, en øl samt hyggesnak om dagens
vanskeligheder og succeser, som der kom flere og flere af. I denne forbindelse skal nævnes, at der i
klubben er en meget behagelig og rar tone såvel ude på banerne som i det dejlige klubhus. Jeg følte
mig velkommen fra første dag.
Da prøveperioden sluttede fik alle et tilbud om at fortsætte i resten af kalenderåret 17 til en meget
fordelagtig pris. Dette tog over halvdelen imod. Når den kommende sæson tror jeg at ca. 10 spillere
fortsætter. Altså ca. halvdelen, som startede op i april. Det er da meget godt!
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For mit eget vedkommende, så har jeg fundet den
fritidsaktivitet, som jeg vil bruge en del tid med i
årene fremover. Regner med 2- tre gange
ugentligt. Omkring selve spillet så får jeg flere og
flere “ aha oplevelser”... reglerne er (nogenlunde)
kendte, der sociale liv i Hjørring golfklub er super
og da jeg efterhånden har lært mange andre at
kende - og spille med - så tror jeg på rigtig mange
oplevelser i årene fremover. Glæder mig allerede
til foråret og den nye sæson.
Sven på en vinterkold og snedækket dag i Hjørring Golfklub, ventende utålmodigt på foråret

Jeg kan kun give de bedste anbefalinger til at prøve at spille golf, men pas på: Det kan være svært
vanedannende. ”

Birdie sponsorer i HGK

Hjørring Erhvervsnetværk
Som nævnte på generalforsamlingen, startes der et erhvervsnetværk op i samarbejde med firmaet
sponsornet. Der er informationsmøde fredag, den 16. marts kl. 6.45 i golfklubben. Er du interesseret
eller kender nogen der kunne være det så se mere her.
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Partnere i HGK
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Rævskær Holding
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Golf i Norge.
Vi har igennem en årrække – på juniorområdet – haft et rigtigt godt samarbejde med Bjaavann
Golfklub, som ligger lige udenfor Kristiansand. Deres juniorer besøger os hvert år til sæsonstart og
vores er på genvisit om efteråret. Vi udvider nu samarbejdet, hvilket betyder at Bjaavann tilbyder
vore medlemmer at spille for en Greenfee på 350 NOK. Det er en besparelse på 150 NOK. Alle der
har været på besøg i Bjaavann siger at det er en stor oplevelse at spille banen, som har nogle meget
flotte udsigtspunkter.

På den nye hjemmeside er det billedet ovenfor der er brugt. Det er stillet til rådighed af Hans Hunderup. En stor tak til Hans for det flotte billede.

Ak ja, dette er klippet fra klubbladet april 2006. Minder det om noget? Men smukt kan det se ud!
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