Nyhedsbrev december 2018

Øst bliver lukket i forbindelse med sæsonslutdag lørdag, 17. november 2018

Glædelig Jul.
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Indledning
Nu nærmer julen og det nye år sig med hastige skridt og vi er gået over til at spille på vinterbanen,
som består af huller fra alle 4 sløjfer. Der spises julemad i Golf Cafeen og julestemningen har bredt
sig.
2018 bliver nok et år vi vil snakke om i årene fremover, ikke mindst på grund af perioden medio maj
til medio august, hvor vi stort set ikke så noget nedbør og hvor vi oplevede det mest solrige og tørre
vejr, ja vel nogensinde. Men det kom vi også over, banen blev grøn igen og der blev spillet mange
runder golf.
Så efter den dejlige juletid går det mod lysere tider og endnu en sæson i Hjørring Golfklub.
Alle ønskes en glædelig jul og et godt nytår og på gensyn i 2019
Med venlig hilsen
Hjørring Golfklub

Nogle vigtige datoer
Der er generalforsamling, tirsdag, den 26. februar 2018 kl. 19.00 i klubhuset. Der kommer mere
info ud om dette i starten af 2019.
Husk fra vedtægterne:


Medlemskab er bindende for et år, og udmeldelse skal ske skriftlig (brug evt. info@hjoerringgolf.dk)
til sekretariatet senest 1. februar i kontingent året (= 1. februar 2019) til udmeldelse pr. 31. marts
for hvilket kontingent år det udtrædende medlem betaler fuldt kontingent. Samme dato gælder for
ændring i medlemskategori.



Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være
indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 31. december året før generalforsamlingen. Forslag fra
medlemmerne og fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen.

PS: MGP’ere som er startet i 2018 kontaktes individuelt af sekretariatet, alle øvrige skal selv henvende sig.

Turneringsplanen er under udarbejdelse, men hvis vejret arter sig er det planen at vi holder
Sæsonstartsturnering lørdag, den 30. marts 2019.
I forbindelse med jul og nytår er der lukket således:





Sekretariatet er lukket 22. december til 2. januar (inklusive).
Pro shoppen er lukket 23. december til 5. januar (inklusive).
Golf Cafeen er lukket 22. december til 23. januar (inklusive).
Bemærk at klubhuset er helt lukket 24-26. december og 31. december og 1. januar. Skal du bruge
dit grej disse dage, skal du tage det med hjem inden.

Hovedsponsor i Hjørring Golfklub
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Belønning frivillige
Tak for hjælpen! I Hjørring Golfklub er vi så heldige
at vi kan belønne frivillige med et gavekort fra
DanBolig v/Kristian Rask.
Jens Hatting har fået overrakt et gavekort til Golf
Cafeen, for hans indsats og de mange timer han
har brugt på at se på vores forsikringer ifm. at den
nuværende 5 årige aftale udløber. Det er dejligt at
klubben kan trække på professionelle folk til sådan en opgave. En stor tak til Jens og også en stor
tak til Kristian fra DanBolig for at bakke op om de frivillige i Hjørring Golfklub.

Sæsonslutdag
Lørdag, den 17. november holdt vi vores sæsonslutdag, hvor vi bruger dagen til at rydde op, sætte
terrassemøbler i vinterhi, lave noget på banen og som i år lukke Øst sløjfen.
Der var mødt omkring 30 frivillige op, som i pragtfuldt
efterårsvejr tog en tørn med diverse opgaver. Blandt disse en
god håndfuld fra eliteafdelingen, som fik lov til at nedlægge
bunkeren bag green på Syd 4, inden de fortsatte dagen med
en runde golf og afslutning af året 2018 i eliteafdelingen, som
jo endte med oprykning til 1. division.
Andre fik smidt noget jord på stien ved Øst 7, så den fremover bliver til en græssti. Efter arbejdet
gik deltagerne ind og nød en tallerken velfortjent suppe i Golf Cafeen.

Nye regler 2019
Den 1. januar 2019 træder de nye golfregler i kraft, og i den anledning har vi lavet en speciel side
om dette på hjemmesiden. Her kan du læse meget mere og finde links til DGU’s artikler om dette
samt se mere om den smarte app du kan downloade på din telefon.
Så hører du til vintergolferne eller skal en tur "sydpå" for nogle runder golf så husk at spille efter de
nye regler fra den 1. januar.
Vi holder også nogle "åbne" møder i løbet af marts hvor vores regelambassadør Mogens Rye Hansen
vil gennemgå ændringerne. Vi laver det sådan at alle kan møde op, men vil sikkert have et max. på
30-40 deltagere pr. gang så alle kan følge med, og så vil vi holde det nødvendige antal møder.
Ligeledes vil de 4 klubber i klubben (senior, onsdag, dame og herre) blive kontaktet med henblik på
en gennemgang for dem, og selvfølge vil både junior og elite få samme tilbud. Vores nye golfspillere
vil i 2019 selvfølgelig blive undervist i de nye regler.
Så se mere i næste nyhedsbrev i starten af 2019 for mere info.
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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.

Grønlangkålsturneringen
Det blev en lang - men dejlig - søndag. Knap 110 deltagere mødte forventningsfulde op søndag, den
4. november. Ikke alene skulle der spilles golf med gunstart på Nord + Syd kl. 8.30 i smukt
solskinsvejr, men efter runden skulle der spises sild og derefter grønlangkål.
Albert – Jens og Pernilles lille dreng – havde lovet at give snaps i anledning af at
han kom til verden i september – samme dag som jubilæumsturneringen. I
dagens anledning – og med så mange gæster – havde Albert taget det fine tøj på.
Under runden var Pernille og John rundt med noget bjesk, som
deltagerne kunne nyde og skåle for en god runde. Der var højt
humør hele vejen rundt, og folk hyggede sig rigtigt.
Efter nogle timers spil begyndte deltagerne at komme ind, og
medens scores blev indtastet og maden blev sat frem blev der
snakket om runden, og nyheden om at Gunnar Andersen havde
lavet en hole in one på Syd 6 løb hurtigt
rundt i Golf Cafeen.
Men så var det tid til silden og grønlangkålen og ikke mindst snapsen fra Albert,
og den blev der ikke sparet på!
Til sidst var der Ris a’la Mande og så blev præmierne
også uddelt.
Og der var mange fra det flotte præmiebord som Jens
& Pernille samt Royal Unibrew stod bag.
Resultaterne blev:
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Herre A-rækken

Herre B-rækken

Pos Fornavn Efternavn Point
1
2
3
4
5

Gunnar
Jeppe
Kim
Tonni
Stefan

Andersen
Rye Larsen
Nielsen
Fanøe
Frandsen

40
38
38
38
35

Fornavn
Kim
Jan Hyldgaard
Heine Serup
René
John L.

Dame rækken

Efternavn Point
Hornbjerg
Olsen
Kristensen
Als
Thomsen

40
36
35
35
34

Fornavn

Efternavn

Point

Marianne
Lis
Tina
Jette
Karin

Hansen
Krogsgaard
Vindbæk Frederiksen
Mortensen
Kristensen

37
34
32
30
30

Holdkonkurrencen blev vundet af ”Team Langt og Skævt” foran ”Team Ja Ja Da”, begge med 119
point. ”Team Langt og Skævt” bestod af Marianne, Stefan, Anja og Nils.

Tak til alle deltagerne for en dejlig dag og tak til Jens & Pernille samt Royal Unibrew for de flotte
præmier.
Se hjemmesiden for resultater og billeder.
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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.

Hovedretten skulle lige prøves af, og resultatet var bare mums.
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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.

Julemenu fra Golf Cafeen
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Bryghuset Vendia parturnering
Bryghuset Vendia’s parturnering blev færdigspillet og vinderne
blev Klaus Christiansen og Per Thrane der vandt 1/0 over Nils
Hedegaard og Marianne Hansen.
Klaus og Per skal nu ned på "Gourmeten" på Bryghuset og nyde et
fantastisk måltid.
En stor tak til Kristian Rise og co. på Bryghuset Vendia og Bistro V for at bakke op om turneringen.

Nyt fra Alvah
Jule tilbud:











Golfbags Alle bags 25%
Cleveland Altitude 588 5-P jern Kr. 1.995,- (herre)
Abacus Dixon regnsæt Kr. 1.299,Dame Daily regn jakke 40 %
Ecco dame golfsko 40%
Ecco dame paraply Kr. 200,Alle caps Kr. 125,Lindeberg & Brax Tøj 25%
Srixon Bolde 24 stk Kr. 299,Gavekort

Golfskolen 2019 Kr. 999,- Opstart i uge 15 🙂
Åbningstider:
Mandag - Torsdag kl. 10.00 - 15.00, lørdag kl. 10.00 - 13.30 & Søndag kl. 10.00 - 12.00
Sidste åbningsdag i 2018 er den 22. december.
Jeg vil benytte lejligheden til at ønske alle en rigtig god jul og et glædeligt nytår.
Hilsen
Alvah

Bak op om vores sponsorer, de bakker op om Hjørring Golfklub.
Albatros sponsorer i HGK
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VIP42
Tirsdag i efterårsferien er lig med VIP42 turneringen. Ca. 80 deltagere
mødte op kl. 7.30 (der var stadig halvmørkt) til morgenbordet og
efter information fra Henrik Juhl og John Friis kunne de begive sig ud
på Øst + Nord til gunstarten kl. 8.30.
Vejret artede sig ganske udmærket under runden og da den var
færdigspillet ventede der frokost i Golf Cafeen. Resultaterne af dagen
blev for henholdsvis individuelt og hold:
Individuelt

Hold

Pos Fornavn

Efternavn

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Rudbæk Nielsen
Knudsen
Svendsen
Thomsen
Pallesen
Hansen
Christensen
Jensen
Iversen
Kvorning

Per
Lars
Michael
Jan
Michael
Tom
Jakob Ravn
Claus
Kasper
Thomas

Slag
65
65
68
68
69
70
70
70
70
70

Holdnavn

Point

SparV-Boys
Tøffer Thomsen og Thranerne
Garant for en god dag
Fyraftensklubben
Jægerne
GREGUNKARTRO
WolfPack & Co.
Birgers Boys
Revanche
Bejt

Deltagerne på SparV-Boys holdet var Lars
Knudsen, Michael Svendsen, Per Rudbæk
Nielsen og Søren Svendsen.

132
122
120
119
118
116
116
115
113
112

Per Rudbæk vinder snært foran Lars Knudsen
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Eagle sponsorer i HGK

Birdie sponsorer i HGK
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Partnere i HGK
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Rævskær Holding
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Hole in one
Den 7. november lavede Alice Andersen en hole in one på Syd 3. Det var den anden
som Alice lavede i 2018, hvor den første kom i juni på Syd 6.
Du kan se hele listen over årets (og tidligere års) hole in one på hjemmesiden.

Banen
Golfsporet
I forbindelse med de nye golfregler fra 2019, kommer der også – som tidligere nævnt – lidt
ændringer omkring markeringer på banen. Vores nuværende hazarder (fx søer og åer) bliver til
strafområder. Disse bliver fra 2019 – har vi besluttet – markeret med røde pæle overalt. De nye
regler tillader faktisk at definere strafområder overalt på banen (vand eller ej), men vi vil lige trække
vejret inden vi plastrer det hele til i røde pæle.
For at analysere på dette vil vi i 2019 tage et værktøj fra DGU i brug, som hedder Golfsporet. Det er
en app der downloades på din mobil. Når du starter runden starter du app’en og stopper den når
runden er slut. Ud fra dette kan der ”tegnes” et kort over hvor golfspillerne færdes og hvor mange
der færdes hvor (bare rolig - vi kan ikke se hvem det er der slår skævt!). Dette kan hjælpe os med
at vurdere om klipningen skal ændres lidt, er der fx bunkers der ”aldrig” bliver brugt eller skal vi
definere et nyt strafområde for at få spillet til at glide bedre. Der kommer mere besked op til
sæsonstart 2019.

Vinterbane
Som nævnt er vi gået over til at spille vinterbanen, som er lidt utraditionel i forhold til tidligere år.
Det skyldes at der var ”ganske tørt” en overgang i sommeren 2018. Det betyder også at vi har efter
sået bare pletter på fairways på alle 4 sløjfer. Disse fairways vil vi – så vidt muligt – gerne skåne i
vinter. Desuden havde vi sidste efterår og vinter nogle meget våde huller (hvis du husker tilbage før
tørken!) og disse vil vi også gerne skåne. Så i 2018/2019 bliver vinterbanen lidt ”cross country” (eller
på dansk over stok og sten).
Rækkefølgen er (”forni”): Syd 1, Syd 6, Syd 7, Ø2’s teested til Ø6’s vintergreen(Ø6 Fairway), Øst 7,
Øst 8, Øst 9, Nord 1 & Nord 9. På disse 9 huller vil der blive lavet fremskudte teesteder og
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vintergreens, som skal bruges ved frost samt under greenkeepernes ferie og afspadsering. Dernæst
spilles (”bagseks”): Vest 1, Vest 2, Vest 6, Vest 7, Vest 8 og Vest 9. Her spiller vi på almindelige
greens.
Det giver så ”kun” 15 huller, men du kan også vælge fx at spille forni 2 gange eller alle 15 huller og
så tage Vest7, 8 & 9 en gang til eller spille de 6 huller på Vest 3 gange!
Det betyder også at der ikke er nogen rating for denne bane, så vi foreslår at du spiller med dit
handicap – afrundet – som spillehandicap.
Vi vil stadig køre med tidsbestilling og der er lavet en ”Vinterbane sløjfe”, som der kan bookes på.
Længderne på denne i Golfbox er den ”normale” længde og du kan derfor ikke regne med denne
ved fremskudte teesteder og vintergreens. Skulle du tænke i handicap regulering, bliver du nok nødt
til at finde en anden bane! Til
venstre kan du se hulforløbet,
de gule streger er hullerne og
de blå er transport. Det er lidt
utraditionelt, men det har
også været et ”utraditionelt”
vejr. Så vi håber du må nyde
din vintergolf og få noget
motion, sjov og social samvær
og eventuelt stadig spille om
en øl eller to.
HUSK NU:
Der spilles med
lejeforbedring på hele banen
På Fairway på Syd 1 og Syd 7
SKAL du sætte bolden op på
en tee når du skal slå
Husk at rette
nedslagsmærker op på de
vanlige greens
Husk at lægge turf på plads
(eller helst undgå at lave
nogen!)
Max. 4 spillere pr. bold

Gåsebiller
Ja, dem så vi ikke meget til i 2018 – heldigvis. Men fra den 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.
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Der må godt lige komme en 2-3 uger med hård frost, der kan ”rydde op i insekterne”, og så derfor mildt vintervejr der
egner sig til vintergolf.

Julebanko
Mandag, den 3. december var der mødt rigtig mange op til julebanko i klubhuset.
Til at stå for at finde numrene frem og råbe dem op, var Per Størup som sædvanlig
indkaldt. Og han styrede dette med et fint overblik. Jens & Pernille havde lavet et
rigtigt godt tilbud, så dem der havde lyst kunne møde op før banko og få noget
godt at spise. I en pause var der også mulighed for noget Gløgg og æbleskiver.

Oprydningsdag
En lørdag i starten af november mødte husudvalg og frivillige op for at rydde op i bagrummene.
FØR / EFTER billedet siger vist det hele! En stor tak til de frivillige for
dette arbejde. 👍👏
Kan vi hjælpe hinanden med at sørge for at det ikke fremover bliver
til ”kirkegård” for aflagte golfvogne?

Tak fordi du læste med!
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