Nyhedsbrev august 2018

Mens det endnu var grønt!
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Indledning
Py ha! Det har godt nok været varmt og TØRT! I 2017 gik vi og bad om at regnen snart måtte stoppe,
men i år går vi og tigger om at den må komme tilbage, og endelig her i midten af august kom den.
Men det har været en periode, vi ikke har oplevet før siden klubben blev stiftet i 1985, og det har
også givet nogle udfordringer primært på banen. Lidt mere om dette senere i nyhedsbrevet.
Apropos klubbens stiftelse, så var det i august 1988 at de første 9 ”rigtige” huller blev officielt indviet
og det fejrer vi med en jubilæumsturnering, søndag den 16. september. Det er samtidig 15 år siden
– i august 2003 – at vi indviede de nyeste huller og siden da spillet sløjferne og hullerne som i dag. I
anledningen af jubilæet har vi besluttet at spille de 18 huller, som udgjorde banen før udvidelsen i
2003. For nogle af deltagerne vil det blive er kært gensyn med hullerne som de blev spillet dengang,
medens det for andre deltagere vil blive første gang de skal spille dem. Tilmeldingen er i gang på
Golf Box og du kan læse mere her. Se mere allersidst i nyhedsbrevet.
HUSK: Stafet for livet (både selve stafetten og donationsturneringen) som afholdes i weekenden 18
- 19 august. Dette medfører også nogle praktiske foranstaltninger som du kan læse om her
Med ønsket om sol & varme, let regn om natten, mange 1-puts og gode oplevelser i Hjørring
Golfklub ønskes alle en god ”indian summer”.
Med venlig hilsen
Hjørring Golfklub

Hovedsponsor i Hjørring Golfklub

Billede fra slut 80’erne. Nederst til venstre nuværende Syd 1, som dengang var et par 4 hul; bunkeren nederst i billedet
er den nuværende fairway bunker 150 meter fra green.
Øverst til venstre kan ses det der senere er blevet til Vest 7 – 9 og nord 1 og 9 (og bagved er Nord 7 og 8).
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Medlemstilbud
Medlemsrabat spar 10% - og tjen 5% til klubben!
Aftalen med Stena Line indebærer nogle fordele til medlemmer af klubben (og samtidig for
klubben) via dette medlemstilbud: https://hjoerringgolf.dk/medlemmer/medlemstilbud

Verisure
Hjørring Golfklub er glade for at kunne præsentere nyt sponsorsamarbejde med
Sikkerhedskonsulent Søren Øglend fra Verisure Alarm.
Dette er et samarbejde som udløser sponsorpenge til foreningen, og
samtidigt giver klubbens medlemmer en fordelagtig rabat når der
handles alarm gennem klub aftalen.
Går du eller nogen du kender med overvejelser om at anskaffe en
alarm til hjemmet, sommerhuset eller virksomheden.
Hjørring Golfklub har gennem dette samarbejde en mulighed for at kunne tilbyde rabat på
oprettelse og abonnement ved installation af en Verisure alarm.
Når handlen går igennem Sikkerhedskonsulent Søren Øglend som repræsentant for sponsoraftalen,
vil der blive indbetalt et sponsorat på 1.000 kr. + moms til Hjørring Golfklub.
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I tilbuddet er et gratis og uforpligtende Sikkerhedstjek af boligen, hvor Søren Øglend vil komme og
gennemgå mulighederne for at sikre sig mod uønskede gæster, og give sit bud på hvilke alarm der
vil passe dit hjem. Kontakt Søren Øglend på 30 16 55 94 eller mail, soeren.oeglend@verisure.com
for at booke tid.
VIGTIGT. Sponsorater og Rabatter udløses kun hvis der gøres kontakt direkte til Søren Øglend. Dette
tilbud kan ikke opnås gennem andre Verisure konsulenter, eller ved direkte kontakt til Verisure.
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Husudvalget
Husudvalget har gennemført en del aktiviteter siden sidst. Som det kan ses er der gang i P-pladsen,
hvor der arbejdes på at gøre denne lidt mere indbydende. Der har også været et par ”samlinger”
hvor frivillige har taget en tørn i og omkring huset, toiletterne i klubhuset har fået en gang maling,
og der er blevet / bliver malet nogle steder på klubhuset.

Vendsyssel Open
Fredag og lørdag - den 6 & 7. juli - blev Vendsyssel Open afviklet. Startende
fredag med en gunstart kl. 14.00, hvor de knap 120 deltagere, der spillede 3
rækker, gik ud på hver sin sløjfekombination.
Da var de 3 biler - der var på højkant til en hole
in one lørdag på henholdsvis Nord 8, Syd 3 og Øst 5 - stillet på plads
af Brdr. Hosbond. Runden blev spillet i rigtig flot sommervejr og da
alle var inde blev der nydt noget dejlig mad fra grillen, der på grund
af afbrændingsforbuddet var afløst af den store pande.
Og vejret var så fint, at mange valgte at sidde udenfor i shorts og
poloer.
Samtidig blev dagens resultater registreret således alle kunne se deres starttid til lørdag, hvor der
var løbende start og med førerbolden i hver række som sidste bold.
Lørdagen oprandt også med smukt vejr – men dog
en god brise - og snart var alle ude på banen.
Bagge dage kørte Jens & Pernille rundt på banen
således man kunne købe lidt køligt at drikke og
undgå dehydrering.
Fra godt middagstid begyndte de første bolde at
komme ind og ved 14.00 tiden var alle inde.
Medens de sidste scores blev indtastet og
placeringerne fordelt nød alle deltagerne en
velfortjent frokost og noget køligt at drikke.
Om formiddagen var det flotte præmiebord gjort
klar med flotte præmier fra Brdr. Hosbond,
Risgaards Vinhandel, Thiele Hjørring, Nordjyske
Bank, Astrup Auto, Proshoppen, Golf Cafeen,
Stena Line, Meny Hjørring, Montra Skaga Hotel,
Skallerup Seaside Resort, Bryghuset Vendia og
Sparekassen Vendsyssel. Tak til alle sponsorerne.
Resultaterne i de 3 rækker blev:
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A-rækken (slagspil)

Placering
1
2
3
4
5
6
7
8

Fornavn
Jan
Søren Bæk
Morten
Nils
Jeppe
Helle
Thomas
John

Efternavn
Thomsen
Larsen
Trudslev
Hedegaard
Rye Larsen
Kristensen
Sode
Christensen

B-rækken (Stableford)

NETTO
135
139
141
142
143
143
143
143

Fornavn
Jens
Tommy
Ole
Kim
Hans William
Karsten
Erik
Marianne

C-rækken (Stableford)

Efternavn
Svendsen
Andersen
Vernersen
Nielsen
Hansen
Kristensen
Rasmussen
Ejstrup

POINT
77
76
71
70
70
66
66
66

Fornavn
Margit
Ejner Bo
Mogens
Birgitte
Lene Sofie
Ejgil
Peter
Lone

Efternavn
Rodkjær
Bloch
Nielsen
Uggerhøj
Jensen
Bak
Vindbæk Frederiksen
Gjedsig

POINT
73
71
69
67
67
67
66
65

Igen i 2018 måtte vi desværre returnere de 3 biler, da det heller i år lykkedes at lave en hole in one.

Baneudvalget
Det har været en ekstrem tør periode vi har været igennem. Det har også betydet at
vandingsanlægget har kørt hver nat (med nogle ganske få undtagelser) siden engang i maj måned.
Vi har kun mulighed for at vande teesteder og greens, så de har fået vand hver nat ca. 15-20 minutter
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pr. teested og green. Perioden har også betydet stor belastning på vandingsanlægget, hvilket har
kostet nogle reparationer og udskiftning af materiel.
Grunden til at der ikke vandes andre steder er, vi dels ikke har vandingsanlæg på vore fairways, og
ikke mindst at vi ikke har adgang og lov til at forbruge så meget vand som der skal til i givet fald. Så
vi må leve med gule og hårde fairways, der på den anden side giver nogle megalange drives
indimellem.
Selvom vi ”kun” vander teesteder og greens har forbruget alene på disse medført, at vi er tæt på
det maksimale antal m3 vand, vi må forbruge til vanding på området.
Derudover er der blevet sløjfet nogle bunkers (Syd1, Nord 6) og trappen på Nord 6 er skiftet. Det
sidste med en ”ny opbygning” som vi vil afprøve, frem mod at nogle af de andre trapper skal
repareres fremover.
Hjørring Vandselskab er også i gang med den nye sø på Syd 4, som er et aflastningsbassin i
forbindelse med det nye byggeri i golfhaven.

Nyt fra Pro Shoppen
Demodag


Torsdag, den 16. august kl. 14.00

Demodag med Callaway. Fitting af de nyeste udstyr fra Callaway & Odyssey.
"Drop in" Træning:






3/9 Kl. 17.00 - driving range
4/9 Kl. 17.30 - indspil
8/9 kl. 11.00 - driving range
9/9 kl. 11.00 – indspil
10/9 Kl. 17.00 - driving range
11/9 Kl. 17.30 - indspil


Hvis der er et eller andet i dit spil, der irriterer så kom og få set på det. Jeg garanterer at det ikke gør
ondt 🙂. Kr. 50,- pr. gang. Ingen tilmelding du møder bare op.
Vinter 4 ball
Golf cafeen og proshoppen er sponsor på en gennemgående vinterturnering med opstart i uge 43
og afslutning i uge 9 i 2019. Så find din vinter makker.
Turneringen er 4 ball bestball med ¾ handicap. Der afholdes info møde den 14. oktober Kl. 10.00.
Man kan vælge at spille 9 eller 18 huller. Tilmelding på Golf Box.
Kr.300,- pr. par som inkluderer en goodie bag, præmier og afslutningsarrangement. Du kan også
tilmelde dig ene så finder vi en makker.
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Golfrejse til foråret
Den 26. marts 2019 til Atalaya Park i Spanien med afgang fra Aalborg. Atalaya Park er netop i 2018
blevet total renoveret og fremstår rigtig flot. Der spilles på Old & New Course og opholdet er med
semi all inklusive. Der er træning 3 dage og spil 5 gange på de 2 baner og en masse socialt samvær
og præmier til de dygtige. 🙂.
Internettet – det er jo nok kommet for at blive!
Jeg tilbyder prismatch på de danske hjemmesider på originale varer, så hvis du vil handle trygt så
kom ind / maile / ring og vi finder det du ønsker.
"Golfers who know, buy from their pro "
Hilsen
Alvah

Proens turnering
Søndag, den 5. august blev proens turnering afviklet i flot solskinsvejr, men med et ganske kraftig
blæst. Det gav sig også udslag i at scores, som trods de tørre fairways (og dermed meget rul), ikke
var så flotte som ofte før.
Alvah havde som sædvanlig taget opstilling på Syd 6 og udfordrede alle
spillerne til en lille ”nærmest på flaget” konkurrence. Alle der kunne slå
den tættere på end Alvah fik en præmie.
Efter runden var der dækket op til frokost for de knap 120 deltagere i
Golf Cafeen inden præmieoverrækkelsen kunne starte.
Resultatet blev:
Placering
1
2
3
4
5

Herre A-rækken
Fornavn
Frank
Søren V.
John
Jannik Højer
Mogens Rye

Efternavn Point
Hofbrandt 38
Bak
37
Holmen
35
Jensen
35
Hansen
35

Herre B-rækken
Fornavn
Gunnar
Preben
Nick
Morten
Bjarne
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Efternavn
Trudslev
Frydkjær
Bang
Lind
Andersen

Point
37
36
36
35
34

Dame-rækken
Fornavn
Mariane
Nanna
Inge
Birgit
Ruth

Efternavn Point
Klitgaard
40
Bahnsen
36
Nøhr Jepsen 36
Nielsen
34
Hansen
33

Med dagens bedste stablefordscore blev Mariane
samtidig årets vinder af Bitten Routledges vandrepokal.
Tillykke til vinderne.

Der var tørt derude

Turneringsplan 2018

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.

Jubilæumsturnering Old Course
Søndag den 16. september
Vi fejrer indvielsen af klubbens første 9 huller i august 1988 og udvidelsen i august 2003.
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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 2018.

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.

Bak op om vores sponsorer, de bakker op om Hjørring Golfklub.
Albatros sponsorer i HGK
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Nordjyske Bank turnering
2. pinsedag – den 21. maj - var det tid til Nordjyske Bank
turnering. Der blev spillet gunstart på Syd + Øst i et
fantastisk flot vejr. Det betød også nogle ganske habile
scores.
Efter runden var der en dejlig buffet klar i Golf Cafeen inden
præmierne fra Nordjyske Bank blev uddelt til de dygtigste
af de knap 80 deltagere.
Resultatet i de 2 rækker blev:

A-rækken
Placering Fornavn
1
Peter E. R.
2
Helle
3
Tonni
4
Victor
5
Claus Bo

B-rækken
Efternavn Point Fornavn
Jensen
38 Karsten
Kristensen
38 Birgitte
Fanøe
37 Kirsten
Svendsen
37 Ejgil
Christensen 36 Birgit
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Efternavn
Kristensen
Jacobsen
Knudsen
Bak
Nielsen

Point
39
38
37
35
35

Øst 7

Bryghuset Vendia Parturnering
Er nu nået til knockout runderne. Se mere på hjemmesiden.

Eagle sponsorer i HGK
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Bones Hjørring Stygge Krumpen
Tirsdag, den 3. juli blev der spillet Bones Hjørring Stygge Krumpen. De unge deltagere var igennem
2 * 18 huller på Øst + Nord i flot solskinsvejr - så de havde det varmt.
Efter de 2 runder - og frokosten i Golf Cafeen - var der præmieoverrækkelse og vinderne blev:


Drenge rækken Magnus Krebs med 143 slag brutto (1 over par!)



Pige rækken Natacha Høst Husted med 151 slag brutto.

Tillykke til vinderne.

Dagen efter spillede mange af deltagerne videre i Brønderslev Golfklub og sluttede fredag
Krumpen Open 2018 af i Aalborg Golfklub.

Generationsturnering
Blev spillet den 2. juni og August og Dennis Kindberg gentog sejren fra sidste år med 43 point.
Tobias og Henrik Pedersen blev nr. 2 med 39 point og Gustav og Søren Torp Andersen blev nr. 3
med 38 point. Nærmest flaget blev Tommy Andersen på syd 6 med 1,6 m.

Birdie sponsorer i HGK
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Belønning frivillig
Ole Schüsler har modtaget et gavekort - sponsoreret af Danbolig v/Kristian Rask til Golf Cafeen.
Danbolig støtter det frivillige arbejde i Hjørring Golfklub og Ole er en fantastisk
frivillig hjælper i og omkring klubhuset.
Han har fx stået for udskiftningen af belysningen i bagrummet på 1. sal.
Tillykke til Ole og en stor tak til Danbolig v/ Kristian Rask.

Officiel indvielse af Golflegepladsen og besøg af DGU’s bestyrelse
Golflegepladsen blev den 1. juni officielt åbnet. Det var med
deltagelse af børn fra Tornby skole, frivillige fra
klubben der har hjulpet med at bygge
legepladsen, Dansk Golf Unions bestyrelse og
repræsentanter fra golfklubbens bestyrelse.
Henrik Jørgensen - viceborgmester i Hjørring Kommune - holdt
åbningstale og roste det gode initiativ.

Partnere i HGK
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Rævskær Holding
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HGK Partnerdag
Hjørring Golfklub holdt den 10. juni partner dag, hvor klubbens sponsorer
er inviteret. Dagen startede med en gang morgenmad, klubbens formand
Michael Svendsen bød velkommen og takkede for samarbejdet. Så blev
spillerne send ud på Øst + Nord til en gunstart og dagen sluttede af med en
frokost og præmieoverrækkelse. Det er en af klubbens måder at takke for
den opbakning der er til golfklubben.
Vinder af holdrækken blev holdet fra Vestergaards Bogtrykkeri og Rocol
med 126 point. En suveræn vinder af den individuelle række blev Svend
Hansen med hele 46 point. Der var rigtig flotte scores. De 6 deltagere på
37 point endte på en delt 8.plads!!

Holdet fra Nordjyske Bank

Spil med tempo
Golf er en sport, som naturligt tager længere tid at spille end de fleste andre sportsgrene. Det er
derfor vigtigt at vi alle er med til at sikre at spillet ikke over tid tager længere og længere tid at spille.
For at få en dejlig golfoplevelse når man spiller golf i Hjørring golfklub og i øvrigt også i andre
golfklubber har det stor betydning for de fleste golfspillere, både medlemmer og gæster, at spillet
glider godt og ventetiden på banen er mindst muligt.
Hvordan kan vi som golfspiller være med til at gøre oplevelsen for os selv og vores gæster bedst
mulig når det gælder spil tempo – med det moderne ord – flow på banen
Hvordan kan du hjælpe:



Aftal med dine medspillere, at I spiller når I er klar ”Ready golf” og ikke efter ”tur”
Aftal med dine medspillere, at I straks lukker hurtigere bolde igennem, især hvis I skal lede efter en
bold
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Gå i et rask tempo mellem slagene og begynd at forbered dit slag mens du går eller mens du venter
Begynd selv at lede efter din bold, mens dine medspillere slår og derefter hjælper dig
Riv bunker for din medspiller
Placer din bag rigtigt ved green
Gå hurtigt væk fra green, når I har spillet færdig og vent med at skrive score til næste teested

I ugerne 36 og 37 afholder DGU Spil med tempo kampagne, så hermed første lille opfordring fra
mig til hvordan du, som golfspiller i Hjørring golfklub, kan være med til at øge tempoet i spillet og
dermed give:





bedre spiloplevelse for nuværende golfspillere
øge glæden ved golf spillet
fastholde golfspillere i klubben
mindske ikke-golferes fordom om hvor laaaang tid golf tager

Hilsen Mogens Rye
NB: Mogens er vores regelambassadør og vil senere i år begynde at informere om de nye regler der
kommer til at gælde fra 2019 sæsonen, og det er nogle ganske store ændringer der kommer!
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Nogle af klubbens mange frivillige
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30-års jubilæum - de første huller:

Klubbens første 9 huller: Hul 1 = Syd 1(men som par 4), Hul 2 = Syd 7, Hul 3 = Øst2 teested og Øst 6
green (par 3), Hul 4 = Øst 7, Hul 5 = Øst 8, Hul 6 = Øst 9, Hul 7 = Øst 1, Hul = = Syd 8 og Hul 9 = Syd 9.
Klubbens første formand – Mogens Larsen –
holdt indvielsestalen ved åbningen af de 9
første huller lørdag, den 13. august 1988.
(klippet fra Klubbladet oktober 1988)

Tak fordi du læste med!
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