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Nyhedsbrev maj 2018 
 

 
Sæsonstartsturnering den 8. april. Der fjernes træer i doglegget på Syd 2 

(Personerne på billedet var dog nogle greenfee spillere der blev ”lukket igennem”) 
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Indledning 
Så er sæsonen i gang, nu med flere dage med godt vejr . Det hele er begyndt at gro og alt grønnes, 
så nu er der for alvor kommet gang i golf spillet. Vi er nu også på fuld bemanding i 
greenkeepergården med 6 ansatte, ligesom Rough Riders og ”sløjfefrivillige” er i fuld gang med at 
ordne teesteder, fjerne affald, jagte muldvarper oma. HUSK vi kan altid bruge flere frivillige der vil 
give en hånd med! 
 
Vi blev jo nødt til at udsætte både Sæsonstartsturneringen og Berendsen Påsketurneringen, men fik 
disse afviklet i april måned, læs mere om det senere.  
 

Her i starten af maj blev Åben damedag afviklet for anden gang, og det blev en 
rigtig god dag med mange deltagere og en god stemning, og vi har også fået gang i 
Bryghuset Vendia parturnering. 
 
Dannebrog til tops til Åben Damedag 

 
De næste turneringer står allerede for døren, først Nordjyske Bank turneringen 
som spilles 2. pinsedag, dernæst står juniorafdelingen for Generationsturneringen 

den 2. juni. Der er også åbnet for tilmelding til Vendsyssel Open som spilles i juli måned den 6-7. Så 
skynd dig ind i Golf Box og tilmeld dig disse. 
 
Der er også gang i handicap regulering. Vi vil gerne opfordre spillere til selv at indberette scores til 
regulering i Golf Box. Det er ganske nemt (se hvordan her), og så er du altid helt up to date med dit 
handicap (hvis din markør godkender hurtigt). Handicapudvalget og sekretariatet registrerer ikke 
indleverede scorekort hver dag! 
 
Vi har selvfølgelig haft tilgang af nye spillere allerede her i 2018, vi har gang i golf sammen med 
Ældre Sagen og Diabetes foreningen, vi har haft Åbent hus et par dage samt andre tiltag, men vi vil 
gerne have endnu flere ud at prøve at spille golf. Derfor laver vi ”Medlemmer skaffer medlemmer”, 
søndag, den 27. maj kl. 10.00. Se mere om dette senere. 
 
Til sidst et lille hjertesuk og en stor opfordring. Det sker – desværre – jævnligt vi får information om 
at ”nogle” ikke altid kan huske hvordan ”man” bør agere på en golfbane. Dette er med til at skabe 
lidt dårlig stemning og oplevelser, som vi gerne vil være foruden, så læs venligst afsnittet senere 
omkring dette emne. 
 
Med ønsket om sol & varme, let regn om natten, mange 1-puts og gode oplevelser i Hjørring 
Golfklub ønskes alle et godt forår og sommer. 
 
Med venlig hilsen 
Hjørring Golfklub 

Hovedsponsor i Hjørring Golfklub 

 

https://golfbox.zendesk.com/hc/da/articles/229651247-Indberet-score-via-Internettet-hjemmefra-
https://www.sparekassen-vendsyssel.dk/


 
 

3 
 

Medlemmer skaffer medlemmer – vi slæber sammen! 
Den bedste måde at få folk til at prøve at spille golf er absolut, når en aktiv golfer ”slæber” nye 
potentielle medlemmer med ud på golfbanen for at prøve golfen. Det viser alle erfaringer, så derfor 
vil vi gerne have, at vores nuværende aktive medlemmer finder en eller flere personer, som de 
synes skal prøve at spille golf og ”slæber” dem med ud i  

 
Hjørring Golfklub, søndag, den 27. maj 2018 kl. 10.00. 

 
Der vil Alvah give lidt instruktion på putting green og Driving range, inden du får chancen for at spille 
på Vest sløjfen sammen med dem du har ”slæbt” med herud. Alvah har udstyr, som de nye kan låne. 
 
Du skal tilmelde dig til John i sekretariatet (send en e-mail på jfi1208@gmail.com) senest den 25. 
maj, hvor du skriver dit medlemsnummer og navn, samt navn på den du ”slæber” med herud. Og 
du må meget gerne ”slæbe” flere personer med herud! 
 
Blandt alle de tilmeldte nye til dagen, trækker vi på selve dagen lod om et gavekort til en spisning 
i Golf Cafeen til vedkommende og dig. Det er en forudsætning for at vinde gavekortet, at I begge er 
herude den 27. maj under lodtrækningen. 
 

SGN samarbejdet og ½ greenfee 
Udover vores gode tilbud i Golfring Nordjylland, har du også muligheden for at benytte ½ greenfee 
aftalen i SGN. I 2018 er Himmerland Golfklub ikke med i samarbejdet, så her gælder deres 
almindelige greenfee. Du kan se betingelserne i foyeren og hjemmesiden.  
 

Golf sammen med Ældre Sagen og Diabetes foreningen 
Vi har fået en række nye medlemmer via vores MGP ordning, som er i fuld gang med golf spillet, 
godt hjulpet på vej af vores begynderudvalg. Men vi har også fået gang i 2 andre grupperinger 
omkring golfen, nemlig Ældre Sagen og Diabetesforeningen. Ældre Sagen startede jo op i 2017, og 
der er igen startet et ”hold” op her i april, hvor de hver torsdag mødes og spiller golf og har noget 
socialt samvær.  
I år har vi også lavet et tilbud omkring golf og diabetes. Her er ligeledes startet et ”hold”, som 
kommer hver tirsdag og snuser til golfen og evt. andre aktiviteter. Vi er glade for at have dette 
samarbejde, og håber selvfølgelig også der kan komme nogle nye medlemmer ud af det, når først 
golfinteressen er født. 
 

Hole in one 
Så er de begyndt at komme. Både Karin Vonsild og Erik Ejstrup har lavet Hole 
in one! Tillykke til Karin & Erik.  

Se mere på: https://hjoerringgolf.dk/medlemmer/ovrige/hole-in-one 

 

 

mailto:jfi1208@gmail.com
https://hjoerringgolf.dk/medlemmer/ovrige/golfring-nordjylland
https://hjoerringgolf.dk/medlemmer/ovrige/sgn
https://hjoerringgolf.dk/medlemmer/ovrige/hole-in-one
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Samarbejdspartnere og sponsorer 
Vi har en række samarbejdspartnere og sponsorer i klubben, her fra 2018 kan vi byde velkommen 
til Egotag Skilte & Reklame, Blæksprutten, Coachcrew og Stena Line. Du kan besøge dem – og alle 
vore andre samarbejdspartnere – via hjemmesiden: https://hjoerringgolf.dk/sponsorer 
 
Vi glæder os til samarbejdet, både med de nytilkomne og alle øvrige, der har bakket op om Hjørring 
Golfklub i en årrække. 
 
Vi har – som tidligere nævnt – også fået startet Hjørring Erhvervsnetværk i april 2018, som allerede 
har haft de 2 første møder. Også noget vi ser frem til at udbygge. 
 

  Medlemsrabat spar 10% - og tjen 5% til klubben! 
Aftalen med Stena Line indebærer også nogle fordele til medlemmer af klubben (og samtidig for 
klubben) via dette medlemstilbud: https://hjoerringgolf.dk/medlemmer/medlemstilbud 
 

 
 
 
 

  

https://hjoerringgolf.dk/sponsorer
https://hjoerringgolf.dk/medlemmer/medlemstilbud
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Golf Cafeens Pinsemorgenbord 
Skal du se pinsesolen danse så tilmeld dig til  
 

Golf Cafeens Pinsemorgenbord, søndag den 20. maj kl. 7.00. 
 

Jens & Pernille laver i løbet af året nogle arrangementer som er åbne for alle interesserede, så inviter 
familie, venner, naboer med til en hyggelig stund og noget godt mad. Der er tilmelding direkte til 
Golf Cafeen til disse arrangementer. Du kan se alle arrangementerne her: 
https://hjoerringgolf.dk/golf-cafeen/arrangementer 
 

En reminder (af de alvorlige) 
Som nævnt i indledningen oplever vi – desværre – jævnligt at få informationer om spilleres ageren 
på banen, og disse er sjældent af positiv karakter. Så vi tager den lige en gang til for Prins Knud OG 
ALLE ANDRE: 

 Husk vi har obligatorisk tidsbestilling i Hjørring Golfklub. Det betyder at inden du går ud og spiller 
en runde, så har du bestilt og bekræftet din tid. 
Og ja, det gælder for alle (undtagen på Vest) og det gælder også selvom du kommer en fredag 
aften kl. 19.15 og der ikke er andre på banen og du spiller alene. 
 

 Husk at overholde din starttid og din turntid 2 timer senere. Vi har i Hjørring Golfklub valgt at der 
kan bookes på alle 3 sløjfer og vi kører ikke med forudbestemte flettetider. Dette anser vi for et 
stort medlems- og gæstegode, da du ”næsten altid” kan komme ud at spille, og ved en lidt større 
gruppering kan komme ud lige efter hinanden og dermed komme nogenlunde samlet ind i Golf 
Cafeen og få fordelt taber og/eller vinder øllet.  
Andre klubber med 3 sløjfer kører 18+9 huller i dagligdagen eller med faste flettetider (hver anden 
tid), og det kan blive løsningen, hvis grundlaget for den nuværende ordning ikke respekteres. Men 
så vil vi også miste noget af den fleksibilitet, som spillere og klubber i klubben nyder godt af i dag. 
 

 Hvis du kommer for tidligt eller sent til din turntid gælder disse regler: 
Kommer du før din turntid og der er andre på teestedet eller på vej til teestedet med en reserveret 
tid inden din turntid, skal du lade dem slå ud før du påbegynder din bagni.  
Kommer du efter din turntid og der er andre på teestedet med en bestilt tid har disse fortrinsret, 
men du kan dog høfligt forespørge om det er muligt at flette ind. Hvis ikke må du vente til første 
ledige tid for din bagni. 
Og ja, der er forskel på hvor lang tid det tager spille den enkelte sløjfe, Øst er normalt hurtigere end 
Nord og en 2-bold er sandsynligvis hurtigere end en 4-bold. Men disse forskelligheder er det ikke 
muligt at tage højde for, derfor disse ens regler for alle sløjfer og spillere.  
Og husk vi er ude for at opleve en dejlig dag på golfbanen, ikke for at skændes og pege fingre af 
hinanden.  
 

 Luk igennem. Hvis nu fx 2-bolden bag dig er hurtigere end den 4-bold du går i, og der er et hul op til 
næste bold foran dig, så luk igennem (eller spørg i det mindste om de vil igennem). Hvis du er eller 
på vej til at lede efter din makkers bold din egen ligger selvfølgelig på fairway!), så overvej også om 
du skal lukke igennem i den forbindelse.  
Og ja, det gælder også dem, der med alderen er blevet lidt stiv og øm i nakken, og det kniber med 
at se sig tilbage  
 

https://hjoerringgolf.dk/golf-cafeen/arrangementer
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 Husk også at du engang var kanin, og forhåbentlig lærte at lægge turf på plads hvis du kommer til 
at få jernet lidt langt ned i jorden, du river efter dig i bunkers og lægger riven ned i bunkeren (det 
sparer rigtig meget tid for greenkeepere og frivillige der klipper) omkring bunkers, at rette 
nedslagsmærker op på green (både dine egne og andres). 
Og lad nu være med at trække din trolley (eller endnu værre køre din golfbil) med op på teestedet, 
trække eller køre mellem greenbunker og green og da slet ikke køre på green, og andre steder 
hvor de ikke hører hjemme. 
 

 Tag hensyn til greenkeeperne og de frivillige der arbejder på banen. De udfører et stort stykke 
arbejde og har travlt. I højsæsonen – som snart nærmer sig – bliver der klippet ca. 
1,5 millioner m2 græs om ugen!!!! Så de skal rubbe neglene og alt andet, og derfor 
skal du vente, hvis de fx er i gang med at klippe en green når du nærmer dig. Og 
hvis du skal slå medens der er en greenkeeper foran dig, så gør det først når du har 
haft kontakt med vedkommende med fx en løftet arm og han er kørt ud til siden.  
Greenkeeperne kører med høreværn (af hensyn til arbejdsmiljøet) så det, at du 

”råber” til ham at du slår nu og tror den hellige grav er velforvaret, er ikke en acceptabel ageren.  
Husk at hvis en greenkeeper skal vente bare 3 minutter på hvert andet hul under klipning af greens 
på 18 huller, så har han ”spildt” knap en ½ time af sin arbejdstid, medens din 4 bold måske har 
mistet ca. 10. minutter tilsammen af jeres fritid hvis I skal vente. Og greenkeeperne kører den – for 
dem – mest optimale vej rundt, for at være så effektive som mulig. 
Og det er altså ikke rart for de frivillige og greenkeeperne at se og mærke boldene flyve omkring 
ørerne på en og det der værre, og det oplever vi desværre jævnligt.  
Og ja, vi har før hørt den der med ”at jeg ikke troede jeg kunne slå så langt” mange gange, så den 
er ikke gangbar. Se en video fra DGU om dette 

 
Ovenstående er selvfølgelig ikke den mest positive læsning, men engang i mellem er der behov for 
en reminder om hvordan du – og alle andre - skal agere i Hjørring Golfklub, så vi alle får en god 
oplevelse i klubben. 
 
Du kan læse meget mere her 
 

Husudvalget 
Husudvalget har afholdt et par møder, og lavet en 
liste over ting de gerne vil have lavet.  
 
Af disse skal nævnes at lyskilderne inde i 
bagrummet er ved at blive udskiftet, da de 
nuværende er ved at være ”ovre”. Samtidig går vi 
over til færre lampesteder og energibesparende 

belysning. Ved P-pladsen er der (ved at blive) kigget på ræk- & plankeværk, cykelstativ, pæle og der 
foregår også diverse drøftelser om P-pladsen generelt og mulighederne for at få denne til at fremstå 
mere indbydende. 
 
I forbindelse med udskiftningen af lyskilderne i bagrummet, har husudvalget også drøftet en generel 
oprydning i bagrummene, hvor der ligger en nogle ”gamle ting”. Dette er dog en større operation, 
da der skal informeres om dette således alle der bruger bagrummene kan få en chance til at rydde 

https://www.danskgolfunion.dk/video/greenkeeper-etikette
https://hjoerringgolf.dk/medlemmer/ovrige/ordensregler-klubhus
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op inden vi begynder at fjerne ting. Men det er samtidig en opfordring til alle brugere af 
bagrummene om at sørge for at rydde op og bortskaffe gamle ting, som man ikke bruger mere. 
 

Jobopslag husudvalget   
Husudvalget søger også en ”Vicevært Meyer” der kan tage sig af diverse opgaver omkring og i 
klubhuset, tømning af udvendige skraldespande, fejning af fliser og inde i bagrum og andre 
småopgaver i og omkring klubhuset. Jobbet er fuldstændig ulønnet, til gengæld har vi ikke nogen 
begrænsninger på hvor mange timer du må bruge . Nej, det er selvfølgelig ikke en fuldtidsstilling, 
men vi søger en der med jævne mellemrum tager hånd om disse opgaver. Interesserede kan 
henvende sig til John i sekretariatet eller via e-mail jfi1208@gmail.com. (NB: Du behøver ikke hedde 
Meyer til efternavn!). 
 

Åben damedag  
Onsdag, den 2. maj var 68 morgenfriske damer mødt op i 
Hjørring Golfklub til Åben damedag. Dagen startede med 
morgenbord i Golf Cafeen og lidt info om dagen, inden 
damerne blev sendt ud på Øst + Nord til Gunstart kl. 9.00. 
Turneringen spilles som en parmatch og der spilles 
greensome og stableford. Der blev spillet i 2 rækker og der 
var nærmest flaget 
på alle par 3 huller i 
begge rækker og på 

Nord 1 gjaldt det om at få drivet nærmest på den streg der var 
tegnet op midt i fairway.  
 
Under runden var der højt humør, sikkert også hjulpet på vej 
af det fine solskinsvejr.  
 
Efter runden havde Jens & Pernille dækket op til en flot gang tapas inde i Golf Cafeen og til sidst blev 
de mange flotte præmier overrakt, som diverse sponsorer havde været behjælpelig med. 

 

mailto:jfi1208@gmail.com
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Resultatet blev: 

   

Vinderne i A-rækken til venstre og B-rækken til højre. 

 
Alvah takkede alle for en dejlig dag og så frem til et gensyn i 2019. 
Se alle billeder fra dagen her 
 
 

 
Fra indvielsen af vores nye Golflegeplads. 

A-rækken B-rækken

Placering Hold Klub Point Hold Klub Point

1 Vindbæk Frederiksen / Haugaard 39 Christiansen / Pedersen 34

VINDBÆK FREDERIKSEN, Tina Hjørring Golfklub PEDERSEN, Grethe Hjørring Golfklub

HAUGAARD, Jeanette Hjørring Golfklub CHRISTIANSEN, Kate Hjørring Golfklub

2 Kristensen / Kristensen 37 Bahnsen / Berg-Mortensen 32

KRISTENSEN, Helle Hjørring Golfklub BAHNSEN, Nanna Hjørring Golfklub

KRISTENSEN, Mette Sofie Ørnehøj Golfklub BERG-MORTENSEN, Britta Brønderslev Golf Klub

3 Sørensen / Vidarsson 34 Jørgensen / Andersen 31

SØRENSEN, Susanne Hirtshals Golfklub JØRGENSEN, Elsebeth Hjørring Golfklub

VIDARSSON, Jenni Hirtshals Golfklub ANDERSEN, Alice Hjørring Golfklub

https://photos.google.com/share/AF1QipNj2BlRZOEI4focV39FNcrPFfpsLuuXZSaLfiegux0aG-EzdJrGQ97YVRe4f7yrkg?key=YUxNTzJSQlByaEFxS2UwSWpyZ3RRUDBWRzAyNldn
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Baneudvalget 
Har holdt møder, og vi er nu kommet ind i perioden hvor greenkeeperne er fuldt optaget af den 
daglige drift, også lige nu da græsset begynder at gro som ind i h…….. I 2018 prøver vi minimum i 
maj at køre efter en lidt anden klippeplan end tidligere. Den er nævnt i referat fra sidste 
bestyrelsesmøde og ser sådan ud: 

 
 
Som tidligere omtalt er et af årets større projekter ”nedlæg bunkers”. Vi fik allerede startet til 
sæsonstartsturneringen, og de næste er nu ved at blive planlagt. Vi mangler en endelig 
tilbagemelding af hvornår vi kan få fat i noget jord i forbindelse med den nye sø på Syd 4. Men vi 
har pt. tilsagn fra 5 ”hold” frivillige der vil tage (minimum) hver sin bunker. 
 

Jim har gang i sit ”Træ wood” 
I golf sporten taler man sommetider om at ”botanisere”. Dette 
sker også jævnligt i Hjørring Golfklub. 
 
Apropos botanisere, så har vi haft besøg af Hjørring Kommune i 
efteråret 2017 for at de kunne vurdere vores natur og især vores 
§3 områder (fredede områder). Det kom der en rapport ud af, 
som du kan se på hjemmesiden under dette link: 
https://hjoerringgolf.dk/banen/miljo 
 
Bemærk bolden oppe i træet 

 
 
 

https://hjoerringgolf.dk/banen/miljo
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Pro Shoppens Nyhedsbrev maj 2018 
Træningen er godt i gang med god deltagelse til Golf Skolen fordelt på flere dage. Vores nye spillere 
er også i gang, der er indmeldt ca. 45 MGP medlemmer allerede det er dejligt. Men der er selvfølgelig 

plads til flere🙂.  
 
Ældre sagen er også startede med ca. 10 deltagere, så alt i alt en masse nye golfere som vi alle skal 
tage os af.  
 
Skal du også have trænet nogle ”golfting” har jeg har disse kurser klar: 
 

Torsdag den 10. maj (Kr. Himmelfartsdag) 
Indspils kursus kl. 12.30 - 14.00 kr. 100,- pr. person 
Driver kursus kl. 9.00 - 10.30 kr. 100,-  pr. person 

 
 

Sommer Kursus 
Den 2 - 4 juli. 3 dage i golfens tegn hvor vi gennemgår hele spillet i fred og ro, med spil, øvelser, 

trænings plan og god forplejning.   Kr. 1.495,- 
 

Tilmelding til alle kurser på Golf Box eller ved henvendelse til mig. 
 
 

Callaway Demodag den 28 Maj fra kl. 14.00 - 18.00. 
Du kan allerede nu bestille en tid til en fitting.  Kontakt Alvah 

 

Rejser 
Mallorca den 6 – 13. oktober 2018 er udsolgt. 

Næste rejse med afgang fra Aalborg bliver den 26. marts 2019. 
 
Jeg er altid klar til at hjælpe med dit spil eller dine spørgsmål bare kig og få en snak. Jeg vil ønske 
dig en god sæson. 
 
Alvah 
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Sæsonstartsturnering 
På grund af vejret blev denne udsat fra den 24. marts til den 8. april, hvor ca. 60 medlemmer var 
mødt til en gang arbejde, inden vi fik noget dejlig Gullaschsuppe i Golf Cafeen og derefter spillede 

en 9 hullers Texas Scramble. På dagen blev der ryddet op omkring 
klubhuset, havemøblerne stillet frem på terrassen, plantet og 
beskåret og meget andet.  
 
Ovre ved Vest 1 blev der arbejdet flittigt på vores nye golflegeplads, 
som du kan læse mere om senere og på banen blev der nedlagt 
bunkers på Nord 8 og Vest 9, fældet træer i doglegget på syd 2, 

nedlagt en (næsten udgået) fyr beplantning mellem nord 1 og 9, nedtaget hegn på nord 3 osv. 
 
En dejlig dag der også endte i godt vejr, så præmieoverrækkelsen efter turneringen, kunne foregå 
på terrassen under kyndig ledelse af Per Størup. Og vinderne af turneringen blev Nils, Torben, Peter 
og Børge. 

 
En stor tak til alle deltagerne, der lavede en flot indsats til stor gavn for klubben. Se billeder her 
 

 
Højt humør og en lille pause til sæsonstartsturneringen 

https://photos.google.com/share/AF1QipMMhVOlVlUYzSLAU26R096dJRL2mOz6fINHXapcvXJiApDhbslmTt265qB1hUHO4w?key=anVrMjZLWVJFTWtpekdMN2g1TmRYc0lscWFzR0hB
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Husk at tilmelde dig Nordjyske Bank turneringen som spilles 2. pinsedag (21. maj) gunstart kl. 8.30 
 

Turneringsplan 2018 
Turneringsplanen er på plads, så plot allerede disse datoer ind i kalenderen. Se den også på 
hjemmesiden. 
 

 
Nordjyske Bank turnering 

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

Juniorafdelingens generationsturnering 
Lørdag, den 2. juni 

Her spilles der holdspil for 2 generationer (far/søn, bedsteforældre/børnebørn, mor/datter osv.). 
Link til turneringen på hjemmesiden 
 

https://hjoerringgolf.dk/medlemmer/turneringskalender
https://hjoerringgolf.dk/nordjyske-bank-turnering
https://hjoerringgolf.dk/generationsturnering
http://alm.nordjyskebank.dk/#&panel1-1
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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.  
Link til turneringen på hjemmesiden 
 

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 2018. 
 

 
VIP 42 turnering 

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

https://hjoerringgolf.dk/vendsyssel-open
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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. 
 

Bak op om vores sponsorer, de bakker op om Hjørring Golfklub. 
 

Albatros sponsorer i HGK 

 
 

 
 

 

 

 

 
Bryghuset Vendia Parturnering 

Er startet op med de indledende puljer, hvorfra de 2 bedste i hver pulje går 
videre. Senere 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.  
Link til turneringen på hjemmesiden. 

 
Danmarksturnering 
Første weekend i danmarksturneringen blev afviklet den 5-6. maj. Vores bedste herrehold med 
Thomas, Joachim, Oliver, Steffen, Magnus og Jannik lagde fra land med 2 overbevisende sejre på 
henholdsvis 16-2 og 15-3. For de øvrige hold var resultaterne ikke på højde med dette, så der skal 
nok trænes lidt mere inden næste runde der afvikles den 16-17. juni. Hvis du vil se dem spille, så kig 
ud søndag, den 17. juni hvor alle 4 hold spiller på hjemmebane. Du kan se mere her. 
 

Sponsor for eliteafdelingen er:  

https://hjoerringgolf.dk/sponsorer
http://www.bryghusetvendia.dk/gourmet/
https://hjoerringgolf.dk/bryghuset-vendia-parturnering
https://hjoerringgolf.dk/medlemmer/eliteafdelingen
http://message.dk/
http://alm.nordjyskebank.dk/#&panel1-1
http://www.nordjyske.dk/nyheder
http://www.berendsen.dk/
https://www.sparnord.dk/
http://www.bryghusetvendia.dk/index.php
http://www.v-bistro.dk/index.php
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Eagle sponsorer i HGK 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Berendsen påsketurnering  
På et tidspunkt troede vi, at påsken varede lige til jul, men heldigvis blev vejret bedre og vi kunne få 
spillet den udsatte Berendsen Påsketurnering den 21. april.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vinder af B-rækken blev Niels Vindbæk Frederiksen med 39 point og A-rækken blev vundet af Vibeke 
Jessen med 38 point. På grund af lidt fumleri i Golf Box var der blevet byttet rundt på række 
betegnelserne . 
 
Se billeder her 
 

https://photos.google.com/share/AF1QipPpDxSeidLGPJmFIwsPGYF3nF_vjfwwA82RDmrG_NgdcY1e6SvqefJWuinwbMjGyw?key=Zk81ZEgxTV9ja0FPMDVHYUdFUzBqd1JXWVg0NjF3
http://www.danskebank.dk/da-dk/Privat/Pages/Privat.aspx
https://hjoerringgolf.dk/golf-cafeen
https://hjoerringgolf.dk/proshop
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Birdie sponsorer i HGK 

 

 
 

 

 

 

 
 

Golflegepladsen 
Som de fleste måske har bemærket er vores golflegeplads ved siden af teestedet på Vest 1 færdig. 
Tirsdag, den 8. maj var en flok glade børn med til at teste den af inden, den åbnes officielt. Det er 
Helle Kristensen fra bestyrelsen der har været primus motor på dette projekt, som vi regner med 
bliver et godt tilbud til de yngre klasser i skolerne i Hjørring kommune.  
 

Golflegepladsen er lavet til børn, 
men ”barnlige sjæle” må også gerne 
aflægge den et besøg for at se de 
fine faciliteter der er lavet. Projektet 
er gennemført med hjælp fra DGU’s 
Golffond, og DGU’s bestyrelse 
kommer og ser resultatet (og spiller 
en runde golf), den 1. juni hvor de 
alligevel er i Nordjylland til møde.  
Se mere her. 
 
Men først og fremmest er den 
gennemført med hjælp fra en flok 
frivillige ildsjæle, der har ydet en flot 

indsats med dette! 
 

 

https://hjoerringgolf.dk/golflegeplads
http://www.hth.dk/find-butik/butikker/hth-kokkenforum-hjorring/
http://www.nbtrynkeby.dk/
http://www.thiele.dk/
http://www.v-bistro.dk/index.php
http://www.bryghusetvendia.dk/index.php
https://www.bygma.dk/butikker/hjorring/
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Standerhejsning juniorafdelingen 
Nu vi er ved de yngre medlemmer, så havde juniorafdelingen standerhejsning den 14. april. Lars 
Østergaard (fmd. for juniorudvalget) bød velkommen og informerede om diverse aktiviteter og 
praktiske ting. Gustav hejste - som sidste års vinder af Bones Hjørring turneringen - flaget og Alvah 
orienterede om træning. Derefter blev der spillet landskamp mod vores venskabsklub Bjaavann 
Golfklub fra Kristiansand, som var på besøg samme weekend. 

 
 

Juniorafdelingen støttes af          og      
 
 

Partnere i HGK 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

http://www.danbolig.dk/Privat/Saelg-bolig/Gratis-salgsvurdering/Gratis-salgsvurdering/?brokerid=191&adw-sv=1&gclid=CKq7qZ2IvL0CFUHecgodOGAAWA
http://www.nordea.dk/
http://nordsoenoceanarium.dk/
http://skallerup.dk/
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http://www.lytzenit.com/
http://lytzen.dk/
http://www.bdo.dk/Pages/default.aspx
http://www.elhenrik.dk/
http://www.beierholm.dk/
http://madsen-hedegaard.dk/
http://www.garant.nu/p/20-garant-hjorring
http://www.skagahotel.dk/
http://www.a-apoteket.dk/default.asp?Action=Details&Item=1683
http://www.hosbond.dk/
http://rocol.dk/
https://www.boxit.dk/
http://www.kem-arkitekter.dk/
http://www.scandiavagt.dk/
http://www.vestergaards.com/shop/frontpage.html
https://www.vendsysselff.dk/
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Rævskær Holding 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://xn--menyhjrring-lgb.dk/
https://www.bones.dk/find-restaurant/hjoerring/
http://www.morild-huse.dk/
https://www.facebook.com/Risgaard-Vinhandel-1674815859457904/
http://montes.dk/
http://www.egotag.dk/
http://coachcrew.dk/
http://blaeksprutten.dk/
https://www.stenaline.dk/


 
 

20 
 

En skodbane? 
Der er helt sikkert ”nogle” der mener, at Hjørring Golfklub har en 
skodbane! Det kan godt være tilfældet, der er i hvert fald ”nogle” der 
hjælper til med, at den kan få denne betegnelse. 
 
Så venligst efterlad dit affald i de dertil indrettede beholdere, spande 
og så videre og lad være med at smide alt muligt affald alle mulige og 
umulige steder på banen. 
 
Vi tror selvfølgelig ikke på, at det er klubbens medlemmer eller gæster 
der er skyld i dette, så skal vi ikke hjælpe hinanden med at få ”de 
andre” der gør sådan noget, til at forstå at vi alle hjælper hinanden 
ved at undlade at gøre sådan noget. 
Billedet er taget af Jane i forbindelse med en runde i april måned. 

 
 

Men sådan ser det også ud i Hjørring Golfklub 

 
Morgenstemning i Hjørring Golfklub – tak fordi du læste med! 


