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Nyhedsbrev oktober 2018 
 

Klubmestre 2018 

 
Fra venstre: Lasse Kragh Jensen(Midage Herrer), Magnus Østergaard(Herrer), Poul Juhl(Superveteran 

Herrer), Claus Bo Christensen(Senior Herrer), Tina Vindbæk Frederiksen(Midage damer), Søren V. 
Bak(Veteran Herrer) og Gitte Jørgensen(Veteran Damer). 
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Indledning 
Så er sæsonen ved at gå mod enden og vi skal til at gøre klar til ”vintergolf”. Men inden dette sker, 
skal vi have spillet sæsonens 2 sidste klubturneringer, der begge er fulde af traditioner og med 
mange deltagere. Så skal du med, så tilmeld dig hurtigt via golfbox til: 
 

VIP42, der spilles tirsdag, den 16. oktober 
 

Golf Cafeens Grønlangkålsturnering, der spilles søndag, den 4. november 
 
Som nævnt i tidligere nyhedsbreve en sæson hvor vi har oplevet nogle vejrmæssigt ”ekstreme” 
forhold. Tilbage fra efteråret 2017 fik vi så meget vand, at der var fugtigt og sjappet overalt, en 
”træls” vinter hvor vi både måtte udsætte sæsonstartsturneringen og påsketurneringen godt ind i 
april måned, hvorefter vi fra medio maj oplevede en voldsom tørke (vi fik stort set ikke nedbør) som 
varede ved til medio august, hvor der endelig begyndte at komme nedbør igen. Dette har så også 
medført, at vi har brugt rigtigt meget vand til at holde liv i greens og teesteder, medens fairways 
måtte ”klare sig selv”.  
 
I uge 40 og 41 har der så været fuld gang i vedligehold på banen, hvor 
alle greens har fået den helt store årlige tur og samtidig mødte nogle 
frivillige op og eftersåede på fairways, hvor der ikke var kommet liv i 
græsset igen efter tørken. 
 

Siden sidste nyhedsbrev har vi også budt velkommen til Albert i Golf 
Caféen - Jens & Pernilles lille dreng - der kom til verden søndag, den 
16. september; dagen hvor vi spillede jubilæumsturneringen på ”Old 
Course”.  
 
Et stort tillykke til Jens, Pernille og Lolly med Albert.  
 

 
Som nævnt står det snart på ”vintergolf” og baneudvalget er ved at finde ud af hvordan dette skal 
foregå. Vi har jo nogle huller som kan trænge til noget ”ro” efter, at de har været tørkeramt i 
sommer og nu er efter sået, så følg med på hjemmesiden, Facebook og i klubhuset når den tid 
kommer. 
 
Med ønsket om en rigtig ”indian summer” og mange 1-put. 
 
Med venlig hilsen 
Hjørring Golfklub 
 

Hovedsponsor i Hjørring Golfklub 

  

https://hjoerringgolf.dk/images/sider/medlemmer/Turnering/VIP42/VIP42-2018.pdf
https://hjoerringgolf.dk/images/sider/medlemmer/Turnering/GroenLang/GC_GronLanK2018.pdf
https://hjoerringgolf.dk/
https://www.facebook.com/hjoerringgolfklub/
https://www.sparekassen-vendsyssel.dk/
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Oprydning bagrum – ryd op inden den 3. november 
Husudvalget holder ”oprydningsdag bagrum” lørdag, den 3. november. På dagen vil der blive 
ryddet op i vores bagrum, og alt ”gammelt skrammel” vil blive smidt ud. Alle bagskabe bliver 
kontrolleret og sammenholdt med en liste over hvilke skabe, der er udlejet til hvem. Står der noget 
udstyr, som ikke kan ”henføres” til et skab fjernes dette uden yderligere varsel.  
 
Er alt i orden ved at skab, skabet er registreret i Golfbox og der ikke står en ”masse skrammel” så 
foretages der ikke noget. Er skabet registreret i Golfbox, men der står noget som ser ud til ikke at 
blive brugt, vil vi efterfølgende tage kontakt til brugeren for at få afklaret om der skal ”ryddes op” 
(og i givet fald bliver det så brugeren selv der skal gøre dette). Findes der udstyr i/på/omkring et 
skab, som ikke er registreret i Golfbox fjernes alt indhold uden yderligere varsel. 
Skulle du have lyst til at give en hånd på dagen, møder du bare op den 3. november kl. 9.00 
 
Så sørg for at få ryddet op i, på og omkring dit skab inden den 3. november! 
 

Nyt fra Alvah 
Sikke en herlig sommer! Nu venter en lidt koldere tid, men hvor der stadig kan spilles en masse golf. 
Til den kolde tid er der: 

 Abacus bukser med for  

 Abacus vinterhandsker 

 Titleist Huer 

 J Lindberg bukser med for 

 J Lindeberg dun jakker 

Og meget mere 🙂 

 

Indendørs træning 

Der igangsættes en isolering af indendørs trænings området i den gamle greenkeepergård og det 
skulle gerne være klar ca. 1. december. Så vil der være mulighed for at få lektioner i vinterens løb.  
Det er en god tid at få lavet en sving rettelse, idet der ikke er fokus på bolden og dens flugt, men 
mere omkring bevægelses mønsteret i forhold til dit sving. Jeg tilbyder følgende: 

 Indendørs fælles træningshold med 4 deltagere:  Kr. 399,-. Der trænes lørdag formiddag kl. 11.00 - 
12.00 opstart i januar. 

 Individuelle trænings lektioner kan selvfølgelig aftales. 3 Lektioner Kr. 399,- 

 

Golfrejser 

Den 26. marts 2019 til Atalaya Park med afrejse fra Aalborg Lufthavn. Kontakt mig for flere detaljer, 
der er pt. 9 ledige pladser. 
 

Pris Match 

Husk jeg har prismatch på de danske internet sider. Så giv mig et praj, jeg er altid klar til at hjælpe 
og til den rigtige pris.  Mail eller skriv en sms så finder vi en løsning. 
 
Jeg ønsker dig fortsat god sæson.  
Alvah – Telefon 2245 1956 eller E-mail: pro@hjoerringgolf.dk 
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Mortensaften i Golf Cafeen – se også på hjemmesiden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hjælperturnering 

 
Søndag den 7. oktober blev den årlige hjælperturnering spillet og det foregik i meget smukt 
efterårsvejr. Vinder af A-rækken blev Ole Schüsler og B-rækken vandt Knud Skørbæk Sørensen. En 
stor tak til de frivillige der gør et stort arbejde i Hjørring Golfklub. 
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Nyt fra juniorerne 
Juniorhold turneringen 

Hjørring/Aabybro U16 var lørdag, den 1. september i Give for at spille om det 
jysk/fynske mesterskab i DGU’s juniorholdturnering, efter at have vundet sin pulje 
overbevisende med 4 sejre ud af 4 mulige. Efter sejr i formiddagens semifinale 
over Sønderborg, ventede Århus i eftermiddagens finalen. Det blev en meget tæt 
dyst, hvor to af matcherne først blev afgjort på sidste put på hul 18 green. 
Desværre trak Århus det længste strå denne gang, men et STORT tillykke til holdet 

med de flotte sølvmedaljer. Holdet består af Mads og Rasmus fra Aabybro og 
Mathias Svendsen (til venstre) og Gustav Torp (til højre) fra Hjørring Golfklub. 

 

Årets tur til Norge 
De sidste mange år har vi om foråret haft besøg af juniorafdelingen fra vores 
venskabsklub i Norge - Bjaavann 
Golfklub - og vores juniorer er på 
genvisit om efteråret. I den 
forbindelse spilles der en 
landskamp, og vores juniorer var 

”ubeskedne” nok til at tage pokalen med hjem over 
Skagerrak.  
 
Et besøg i Bjaavann Golfklub kan absolut anbefales, da 
banen ligger rigtigt naturskønt. 
 

Juniorafslutning 
Fredag, den 28. september fik vi afviklet finalen i Bones Hjørring Juniorcuppen med 
efterfølgende spisning og præmieoverrækkelser på restaurant Bones, Hjørring som 
er en af klubbens gode samarbejdspartnere.  
Hele 37 – inklusive forældre - deltog i festlighederne, fantastisk med så stor en 

opbakning.  

 
Der blev uddelt en masse præmier, her følger en lille oversigt: 
Top 3 på Vest: 
1. Anton - 27 point og gult bagmærke 
2. Mia - 26 point 
3. Sebastian - 24 point 
Nærmest flaget hul 1: Nicklas 
 
Top 3 på Syd: 
1. Vitus - 19 point (S6) 
2. Noah - 19 point 
3. Gustav - 16 point (S6) 
Nærmest flaget hul 3: Tobias Pedersen 
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Fire spillere modtag i år flidspræmie for at have spillet samtlige 7 afdelinger. De fire flittige var: 
Mathias S, Tobias P, Mads og Gustav. 
 
Det endelige resultat i den samlede stilling for Bones Cup for 2018 blev: 
1. Gustav Torp 
2. Mathias Svendsen 
3. Mads Ø. Christensen 
 
Stort tillykke til alle vinderne og på gensyn i 2019 
 

Nye regler 2019 
Som tidligere nævnt skal vi til at spille efter nye regler fra og med sæsonen 2019. Og der kommer 

en del og store ændringer. Vi er nu ved at få dette på plads – det 
betyder vi skal tage stilling til en om formulering af vores 
lokalregler, kigge på banemarkeringer (”pælesætningen”) på 
banen og meget andet. Der vil også blive nogle nye ord og termer 
vi skal forholde os til. Der arbejdes med dette, således vi kan bruge 
de ”mørke dage” til at få informeret klubmedlemmerne om 
hvilken betydning dette har for spillet, således alle er klar til 
sæsonen 2019. 
 
DGU har på deres hjemmeside lavet et afsnit om de nye regler, 
som du er meget velkommen til at studere nærmere. 
 
Der er blandt andet en visualisering af et golfhul hvor de 
forskellige regelsituationer bliver gennemgået. 
 

 

Afslutning i Kaninklubben 
Lørdag, den 29. september blev der afholdt afslutning i kaninklubben. Der 
var en række aktiviteter på dagen, fx blev der spillet nærmest flaget på Vest 
1 (se billede), der blev spillet Vest 7, 8 & 9 kun med et 7 jern og en putter og 
endelig var der gunstart på Syd sløjfen til en 9-hullers turnering.  
 
Dagen sluttede med noget rigtig godt mad 

fra Jens & Pernille og der blev uddelt præmier i lange baner (mange 
modtaget af klubbens sponsorer); ja så mange at alle deltagerne 
fik en præmie på dagen.  
 
Årets kanin blev Heidi som modtog pokal og en flot bag – stort 
tillykke til Heidi. 
Til information er der 90 nye medlemmer der er indmeldt under MGP ordningen i 2018 (& 115 
indmeldinger i alt). Medlemstallet er således stort set status quo i forhold til årsskiftet 2017 – 2018. 
 

https://www.danskgolfunion.dk/sektionsside/de-nye-golfregler-2019
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Klubmesterskaber 2018 
I weekenden den 22-23. september blev der afviklet klubmesterskaber, i år med skuffende få, 

nemlig 46 deltagere. Mesterskaberne blev afviklet i en ganske 
barsk vind, da Knud (Stormen) var passeret i løbet af fredagen 
og det satte sit præg på begge dage. Lidt pudsigt skulle der – 
ligesom i 2017 – omspil til i senior herrer. I år var det mellem 
Claus Bo Christensen og Jan Thomsen, som også begge var med 
i omspillet sidste år sammen med to andre og ikke vandt. I år 
var det så Claus Bo, der trak det længste strå og laveste score 
på Nord 1 og 9 som bruges til omspil. 

Ovenfor: I midage herrer skulle det afgøres mellem 
Thomas Kvorning, Lasse Kragh Jensen & Morten 
Trudslev. 

 
Til højre: Weekendens bedste runde stod Magnus 
Østergaard for, da han søndag gik i 72 slag brutto fra 
hvid tee. Magnus blev klubmester hos herrerne. 

 
Søndag eftermiddag kunne vi så køre årets 
klubmestre, som du kan se på forsiden af 
dette nyhedsbrev.  
 
Stort tillykke til alle klubmestrene. 
 

Golf Caféen - Nytårsmenu 
Igen i år tilbyder Jens & Pernille en lækker nytårsmenu, til dem der ikke ønsker at kokkerere hjemme 
i køkkenet på årets sidste dag, men hellere vil hygge sig. Se også mere på hjemmesiden. 
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Medlemstilbud – se mere på hjemmesiden 
  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.  
 

 

Verisure – se mere på hjemmesiden 
Husk at Hjørring Golfklub har et samarbejde 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. 
 
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. 
 
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. 
 

Stafet for livet 
I weekenden den 18-19 august blev der for 4. gang 
afviklet Stafet for Livet i Hjørring og igen lagde 
golfklubben arealer til på Vest 7, 8 & 9. Efter sidste års 
”vandpantomime” var forholdende noget bedre i år 
om end vi ikke slap helt for lidt byger. Men efter sidste 
års hærdning var det småting. Ca. 1.000 deltagere 
tilbragte nogle gode timer og bidrog til at der igen i år 
kunne indsamles et stort beløb til kræftens 
bekæmpelse.  
 

Et af tiltagene i 2018 var en stigevogn fra Falck, og deroppe fra var der en ganske fin udsigt. I 2019 
er der så 5-års jubilæum for Stafet for livet og det kommer til at foregå den 31. august – 1. september 
2019 – igen på arealet Vest 7, 8 & 9. 
 

Donationsturneringen 
Traditionen tro blev der også spillet donationsturnering søndagen med start kl. 6.30 og 9 huller. 
Vinder blev Troels Håkan Troelsen med 23 point. 

 

https://hjoerringgolf.dk/medlemmer/medlemstilbud
https://hjoerringgolf.dk/medlemmer/medlemstilbud/stenaline
https://hjoerringgolf.dk/medlemmer/medlemstilbud/verisure


 
 

9 
 

Julemenu fra Golf Cafeen 

 
Se mere på hjemmesiden.  
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Jubilæumsturnering 
Denne turnering blev en del af det, der endte med en meget 
begivenhedsrig weekend, som indeholdt oprykning (se nedenfor), 
jubilæumsturnering og familieforøgelse i Golf Caféen. 
 
Søndag morgen – den 16. september - kl. 7.30 mødte de godt 80 deltagere 
ind til morgenmad, som start på vores jubilæums turnering på Old Course. 
Klubbens formand Michael Svendsen bød velkommen og overlod derefter 
ordet til Alvah og John, som fortalte lidt om indvielsen af de første 9 huller 
i 1988 samt ikke mindst Old Course - som er de 18 huller der blev spillet 
før udvidelsen i 2003 - og dagens turnering inden alle blev sendt ud til 
gunstart 8.30. Det var en morgenstund med en lav, men flot sol og 
heldigvis holdt vejret sig tørt - med undtagelse af 37 dråber - under hele 
runden. 
 

Efter runden var der dækket op til frokost, Jens havde langtidsstegt et helt 
okselår som smagte fantastisk. Jens og Pernille var dog ikke tilstede da Pernille 
om natten var kommet på hospitalet, da det pludselig var blevet nu mht. fødsel 
af deres dreng. 

 
Klubbens allerførste formand Mogens Beck Larsen fortalte derefter lidt om tilblivelsen 
af klubbens første huller og arkitekten bag - Erik Schnack. 
 
Dernæst var der præmieoverrækkelse og vinderne blev i C-rækken Helle Petersen Bach med 37 
point, B-rækken Ole Schüsler med 35 point og i A-rækken vores greenkeeper Bo Werenberg med 69 
slag netto.  

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fra venstre Helle, Ole og Bo. Michael vandt ikke noget , men overrakte præmierne – derfor er han på alle billederne. 
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Hold konkurrencen blev vundet af Alvah, Peter Vindbæk, Erik Petersen Bach og Troels H. Troelsen 
med 117 point. Tillykke til alle vinderne. 

 
Dagens turnering blev afsluttet med hurraråb for Hjørring Golfklub. 
 

Flot artikel om Bo i ”Greenkeeperen” 
Som ovenfor nævnt vandt vores Greenkeeperlærling Bo Werenberg jubilæumsturneringen i A-
rækken, selv om man ikke kan beskylde ham for at kende ”Old course”. Bo er udover sit greenkeeper 
arbejde også en ganske habil golfer – som spiller med i herredagen - med et golfhandicap på godt 
12.  
 
I det seneste nummer af ”Greenkeeperen” – som er foreningsbladet for danske greenkeepere under 
deres forening Danish Greenkeepers Association (DGA) – er der en flot artikel om Bo, som vi her 
gengiver med tilladelse fra DGA og AMU Nordjylland. 
 

Bo flyttede på tværs af landet for at følge sin drøm 
”Et af mine vigtigste kriterier for min arbejdsplads er, at jeg kan arbejde omgivet af smuk natur. 
Derfor faldt valget på Hjørring Golfklub, da jeg skulle vælge læreplads, ” fortæller Bo Werenberg. 
Med sine 90 hektarer jord lever golfklubben i Hjørring da også op til hans krav. 
 
Naturen har altid været vigtig for Bo, og det har sat sit præg på han karriere. Han blev i 2008 
uddannet Skov- og landskabsingeniør og arbejdede fra 2010 til 2017 på godset Broksø Gods ved 
Næstved som Skov- og ejendomsforvalter.  
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I den periode uddannede han sig også til vildtforvalter. Jobbet var dog ikke, som han havde 
forventet: ”Jeg vil gerne arbejde i naturen, men som skovfoged nu om dage arbejder man mere foran 
en PC end udenfor. Det var slet ikke mig. ”  
 

En ny vej 
Bo har mange forskellige interesser som foregår ude i det fri. Han er jæger og cykelmotionist, men 
vigtigst af alt elsker han at spille golf. ”Da jeg var barn tog mine bedsteforældre mig ofte med ud på 
den lokale golfbane, så jeg har spilletimer på mere end 20 år og har spillet med lavt handicap nu i 
mange år. ” 
Det var på baggrund af hans passion for sporten, at en bekendt fortalte om muligheden for at 
uddanne sig til greenkeeper. Den idé sprang han på med det samme. 
 

Fra Sjælland til Nordjylland 
Bo er født i Vangede, som ligger 
nord for København. Da han skulle 
vælge uddannelsessted faldt valget 
på Sandmoseskolen, AMU 
Nordjylland, på grund af skolens 
omgivelser og de spændende 
golfklubber i området: ”Selvom jeg 
kommer fra Sjælland, så var det på 
ingen måde afskrækkende at skulle 
flytte til Nordjylland. Jeg bliver 
meget gerne boende her. ”  
Greenkeeperuddannelsen varer ca. 
4,5 år, men Bo fik merit for sin 
erhvervserfaring og relevante 
uddannelser, og han afslutter 
derfor allerede uddannelsen på 2,5 
år. Men ser han så på sine tidligere 
uddannelser som spildt arbejde?  
”Nej slet ikke. Min baggrund som 
skovfoged og vildtforvalter giver 
mig en meget anderledes faglig 
profil end mange andre 
greenekeepere, ” fortæller Bo. ”Jeg 
står stærkere på faktorer såsom 
ledelse, og jeg ligger inde med stor 
baggrundsviden om fx dyr i 
Danmark og internationalt, som 
kunne blive relevant i mit arbejde. ” 
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Uddannelsen på Danmarks største greenkeeperskole 
Bo har kun godt at sige om undervisningen hos Sandmoseskolen, AMU Nordjylland. ”Den er alsidig 
og praktisk. Vi lærer om græs, buske og træer. Vi får lov til at bruge mange timer på at nørde med 
maskinerne, så vi ved alt der er at vide om dem. ” 
Sandmoseskolen ligger ude i den danske natur, og den er derfor en smule isoleret fra byerne. Det 
ser Bo dog som et positiv aspekt. ”Fordi der ikke er så mange andre steder at tage hen, så er vi som 
hold meget sammen. Det skaber et utroligt godt samvær på holdet, og man investerer mere tid 
sammen med de mennesker, man møder på uddannelsen. ” 
Også samspillet mellem praktik og skole fungerer godt: ”Når vi kommer tilbage til lærepladsen efter 
nogle dage på skolebænken, så får vi rig mulighed for at teste vores nye viden af. ” 
Hjørring Golfklub har seks greenkeepers ansat. Så når Bo kommer tilbage på lærepladsen efter et 
skoleophold, så har han mulighed for masser af sparring om den nye faglige viden med sine kolleger. 
 

Passion for golf er vigtigt som greenkeeper 

Da han bliver spurgt ind til jobbet som greenkeeper, svarer Bo med et smil på læben, at man skal 
kunne lide at stå tidligt op. 
Som greenkeeper passer man ikke bare græs: ”Det gælder om at kunne tænke selvstændigt. Du skal 
kunne problem knuse og finde nye metoder til at løse dine arbejdsopgaver på. Samtidig skal du også 
planlægge dit eget og måske andres arbejde. Det kræver noget særligt! ” 
Men den vigtigste egenskab for en greenkeeper er ifølge Bo, at man brænder for sporten. ”Hvis man 
interesserer sig for golf og selv spiller det, så har man en helt anden forståelse for spillet. Det gør 
bare en kæmpe forskel for ens arbejde, da man har større fokus på spilleoplevelsen. ”  
Bo glæder sig til at skulle arbejde med sin passion i mange år i fremtiden. 
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4 formænd  
I forbindelse med jubilæumsturneringen den 16. september var der mødt 4 af de 5 formænd op, 
som der har været i klubben siden stiftelsen i 1985. 

 
Fra venstre klubbens første formand Mogens Beck Larsen som varetog hvervet i perioden 1985 – 
1995, dernæst Leo Mikkelsen 1995 – 2004, Ejner Munk Svendsen 2004 – 2013 og klubbens 
nuværende formand Michael Svendsen som blev valgt til formandshvervet i efteråret 2014 
(midlertidig og genvalgt efter generalforsamlingen 2015). På billedet mangler Benny Larsen der var 
formand fra 2013 til efteråret 2014, da han af arbejdsmæssige årsager måtte trække sig. Ganske flot 
med ”kun” 5 formænd i en 33-årig periode. Du kan læse mere om klubbens historie her. 
 

Oprykning!! 
Vores bedste herrer spillede i den indledende pulje i 2. division mod Viborg, Sæby & Blokhus og det 
blev kun til et enkelt nederlag i de 6 kampe, så derfor skulle de spille playoff kamp lørdag den 15. 
september om oprykning mod Randers Golfklub på neutral bane i Horsens.  
 
Der spilles 36 huller fordelt med 3 foursomes (par spil) om formiddagen og derefter 6 singler om 
eftermiddagen. Efter formiddagens foursome var vi bagud med 4-2, men efter en kort pause så tog 

de dygtige spillere virkelig fat om eftermiddagen og satte 
spillerne fra Randers til vægs.  
 
Det blev til 5 ud af 6 mulige single sejre og dermed en samlet 
sejr på 12-6. Nu venter vinter pausen inden der tages hul på 
tilværelsen i 1. Division i 2019. “Jeg er pivstolt af drengene; de 
har kæmpet godt hele året og har spillet sig til en fortjent 
oprykning. Nu skal der trænes endnu mere for at spille op med 
hold på et endnu højere niveau, men den udfordring er vi klar 
til” lyder det fra Alvah.  

Fra venstre: Joachim Christensen, Jeppe Rye Larsen, Oliver Routledge, Rasmus Jørgensen, Magnus Østergård og Jannik Højer. 

https://hjoerringgolf.dk/medlemmer/ovrige/klubbens-historie
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Turneringsplan 2018 
 

 
VIP 42 turnering 

Tirsdag, den 16. oktober 
Så er det efterårsferie og dermed også VIP 42 med alt hvad det indebærer af bets, aber, holdspil og 
meget andet. 
 
 

 
Grønlangkålsturneringen 
Søndag, den 4. november 

Så er det tid til årets sidste turnering og årets første grønlangkål. I år fejrer Albert sin ankomst ved 
at byde på en snaps eller to til frokosten. Så kom og skål med Albert. 
 
 

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

Albatros sponsorer i HGK 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
Eagle sponsorer i HGK 

 

https://hjoerringgolf.dk/sponsorer
http://message.dk/
http://alm.nordjyskebank.dk/#&panel1-1
http://www.nordjyske.dk/nyheder
http://www.berendsen.dk/
https://www.sparnord.dk/
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Svanepark Hjørring 
En af klubbens sponsorer – Lars Kjærgaard – står bag et 
eksklusivt og luksuriøst andelsboligprojekt, som opføres på en 
af byens absolutte bedste beliggenheder. Der opføres 16 lækre 
andelsboliger fra 99 - 125 m2. Du kan se mere via dette link.  

Er du interesseret i at høre mere om dette er du velkommen 
til at kontakte Lars på telefon 4096 1126. Se mere om Lars’ 
projekter her. 

 

Birdie sponsorer i HGK 

 

http://lejlighedseksperten.dk/svanepark/
http://lejlighedseksperten.dk/
http://lejlighedseksperten.dk/
http://www.danskebank.dk/da-dk/Privat/Pages/Privat.aspx
https://hjoerringgolf.dk/golf-cafeen
https://hjoerringgolf.dk/proshop
http://www.hth.dk/find-butik/butikker/hth-kokkenforum-hjorring/
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Belønning frivillige 
I forbindelse med jubilæumsturneringen fik ”Blomsterpigerne” et 
gavekort sponsoreret af DanBolig ved Kristian Rask, som tak for 
deres indsats i og omkring klubhuset. De fik en velfortjent klapsalve 
for deres flotte arbejde, så både tak til dem og DanBolig ved Kristian 
Rask. 
 

 
Partnere i HGK 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

http://www.nbtrynkeby.dk/
http://www.thiele.dk/
http://www.v-bistro.dk/index.php
http://www.bryghusetvendia.dk/index.php
http://lejlighedseksperten.dk/svanepark/
http://lejlighedseksperten.dk/
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/
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Regionsgolf 
Vi har gennem mange år haft flere hold med i regionsgolf. Så er der nogen, der vil spørge: ”Hvad er 
det for en størrelse? ”  
 
Fra deres hjemmeside: Regionsgolf Danmark er den største holdturnering for klub-golfere i 
Danmark, både hvad angår deltagende klubber, deltagende hold/spillere samt afviklede kampe 
gennem sæsonen. Turneringen er begyndt helt tilbage i 1970’erne og spilles som landsdækkende 
holdturneringer i ABCD rækkerne og i Senior/Veteran rækkerne afsluttende med landsfinaler. 
 

Formatet er: 

Der spilles hulspil over 18 huller med 1 damesingle, 3 herresingler og 1 mixed foursome, således 
der er 6 personer på hvert hold (man må gerne have en eller to reserver, man kan trække på hvis 
der kommer afbud fra en af holddeltagerne). 
 
Damer spiller fra rød tee og herrer fra gul tee, eller hvad der er sædvanlig klub-tee. I A-rækken kan 
holdkaptajnerne aftale, at der spilles fra blå/hvid teested, eller hvad der måtte være tilsvarende 
disse teesteder. Singlerne spilles som 2-bolde. Der spilles fra scratch i alle rækker 
 
Dame- og herrerækkerne defineres ud fra dit EGA-handicap, A-række min. 4,5, B-række min. 11,5, 
C-række min. 18,5 & D-række min. 26,5.  
 
Senior- & veteranrækkerne opdeles efter alder: Seniorer (S-rækker) - deltagerne skal være fyldt 50 
år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes. Veteraner (V-rækker) - deltagerne skal 
være fyldt 60 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes. Super-veteraner (X-række) - 
deltagerne skal være fyldt 70 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes. 
 
Vi vil gerne invitere nuværende og potentielle Regionsgolfere til et møde i klubben hvor der 
fortælles lidt mere om regionsgolfen og hvordan det virker. Det er fx at det er hulspil, man spiller 
fra scratch mod andre med nogenlunde samme handicap og der spilles mod de nærliggende byer i 
Vendsyssel, det sociale aspekt (efter kampene spiser man fx sammen med holdet man lige har dystet 
med) og muligheden for at komme i playoffkamp og landsfinaler. Så mød op, tag evt. dine 
golfkammerater med og hør mere.  
 
Formålet med mødet er at finde ud af hvor hold vi skal have med i 2019 (i 2018 havde vi 6 hold). 
 
Mødet holdes i klubhuset torsdag, den 8. november hvor vi bruger en lille time på dette. På mødet 
vil du møde Else Plichta og John Friis. 
 

 
 
 
 

http://rgd.dk/
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Hole in one 
SÅ lykkedes det!  
 
Efter knap 40 år med golf og i en alder af 76 år lavede Mogens Uhrskov - et af 
de medlemmer der var med til at stifte klubben og blandt medlemmerne af 
klubbens første bestyrelse – den 9. oktober sin første hole in one - det skete på 
Syd 3.  
 
Et stort tillykke til Mogens og tak for whiskyen. 
 

 

Kort om banen 
Som tidligere nævnt har det været et udfordrende år, men i skrivende stund har greens fået den 
helt store tur og der er eftersået på fairways på de tørkeramte pletter. Til vinter har vi et ønske om 
at skåne de (fleste af de) huller, der har været hårdest ramt og dem vi ved der traditionelt bliver 
”våde” om vinteren. Så det kan godt ende op med en vinterbane der består af huller fra alle 4 sløjfer 
og det er ikke sikkert vi ender lige på 18 forskellige huller. På nogle huller vil teested og eller green 
også blive flyttet og i vinterferien og ved andre lejligheder vil vi have vintergreens på de fleste huller. 
 
I år har vi så været forskånet for de helt store skader i forbindelse med gåsebiller. Årsagen til dette 
kender vi ikke helt, men en af forklaringerne kan være tørkeperioden hvor fairways ikke blev vandet 
og at gåsebillerne også har ”lidt” under tørken. Fra 1. december 2018 er der opbevarings og 
brugsforbud mod Merit Turf, som er det eneste lovlige middel vi med sikkerhed ved virker mod 
gåsebiller, så vi kan stå overfor en stor udfordring i 2019 og fremover. 
 
Vores ”nedlæg bunker” projekt skrider stille og roligt fremad og vi er netop begyndt med at fylde 
jord i nr. 7 bunker der skal nedlægges.  
 

 
Jannik under klubmesterskaberne 

 
 

Tak fordi du læste med! 


