Nyhedsbrev februar 2019

Så kom sneen!
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Indledning
Så er jul og nytår kommet lidt på afstand og vi er kommet i gang med 2019. Men her i slut januar og
start februar kom der dog en lille pause i golfen da sneen kom. Men dagene bliver lysere og det
bliver (vel også) varmere så vi kan komme ud at spille igen.
Årets første nyhedsbrev står også i Generalforsamlingens tegn, som afholdes tirsdag, den 26.
februar kl. 19.00. Der er lavet en speciel side til dette på hjemmesiden i stedet for at fylde hele
nyhedsbrevet op med materiale. Se mere nedenfor.
Du kan også se turneringsplanen for 2019, så plot datoerne for disse ind i din kalender. I 2019 med
en helt ny turnering samt drøftelser om genlancering af en tidligere turneringstradition.
Med venlig hilsen
Hjørring Golfklub

Generalforsamling
Som nævnt afholdes der generalforsamling, tirsdag, den 26. februar 2018 kl. 19.00 i klubhuset. Du
kan se dagsorden, beretning, regnskab m.m. på hjemmesiden, ved at følge dette link.
Husk at Jens & Pernille denne dag tilbyder Paprikagryde med
svinemørbrad, svampe, bacon & ris til kun 75,- KR. kl. 17.30. Bestilling
er nødvendigt senest den 21. februar på telefon 9890 3019.

Golfring Nordjylland
Var igen i 2018 en stor succes, der var pænt over 1.000 medlemmer i de 5 klubber, som gjorde brug
af dette medlemsgode. Samarbejdet fortsætter i 2019 med de samme klubber og på de samme
betingelser. Hvis du vil gøre brug af dette gode 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
2019 i de 4 andre klubber (Brønderslev, Hals, Rold Skov & Sebber Kloster) ved at betale 600,- kr.
Så efter 3 runder er det ”rent overskud”.
Vi håber at flere medlemmer i klubben vil bakke op omkring dette, da det desværre må konstateres
at Hjørring Golfklub er den klub med færrest tilmeldte af de 5 klubber til dette rigtig gode tilbud.

Hovedsponsor i Hjørring Golfklub
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Nyt fra Golf Cafeen
SELSKAB I 2019
Skal du holde et selskab i 2019 så bestil et selskab til minimum 20 kuverter
inden udgangen af marts måned og få GRATIS velkomstdrink samt kaffe. Ring
på 9890 3019 og book et møde hvor du kan komme og se vores dejlige
selskabslokale med udsigt udover den flotte golfbane 😍

Valentine 2019 – fredag, den 15. februar:
Jens og Pernille inviterer til:

Nye regler 2019
Så er vi begyndt med de nye regler. Der er indkøbt nye regelbøger, lommeguides og du kan også
downloade alle de nye regler til din smartphone via en app.
Der er lavet en speciel side omkring dette på hjemmesiden, hvor der også er et link til DGU’s sider
om de nye golfregler samt hvordan du downloader app’en til din smartphone.
Vi holder nogle åbne regelaftner i marts måned, hvor Mogens Rye Hansen som er klubbens
regelambassadør gennemgår de nye regler. Foreløbig er der planlagt disse 3 datoer:

Regelaften: Den 5. marts, den 12. marts & den 21. marts
Der startes kl. 19.00 og det varer nok omkring et par timer. Deltagelsen koster kr. 20,- og for dette
får du også den nye ”lommeguide” med hjem, som du kan have i din golfbag fremover. Der er plads
til 50 - 60 deltagere pr. gang. Du tilmelder dig via GolfBox, hvor de 3 aftner er lagt ind.
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Den 5. marts og 12. marts har Jens & Pernille et tilbud på lidt let at spise kl. 18.00. Følg med på
Facebook og i klubben eller ring på 9890 3019 og hør nærmere og tilmeld dig.
Når de 3 datoer er afholdt vurderer vi behovet for yderligere aftner, ligesom de 4 klubber i klubben:
Senior, Onsdag, Dame & Herre kan aftale en separat gennemgang med Mogens.
Både lommeguiden og regelbogen kan købes i sekretariatet, når Rie er tilbage fra ferie medio
februar.

Frivillige
En forening er afhængig af, at en række frivillige giver en hånd med. Dette er også tilfældet i Hjørring
Golfklub, hvor der heldigvis er mange frivillige. Men vi kan altid bruge flere frivillige, så hvis du vil
give en hånd (eller andet) med så send en mail til eller kontakt Rie i sekretariatet, som vil ekspedere
den videre til rette vedkommende.

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.

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.

Bak op om vores sponsorer, de bakker op om Hjørring Golfklub.
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Albatros sponsorer i HGK

Turneringsplan 2019
Turneringsplanen er ved at være på plads, så plot allerede disse datoer ind i kalenderen.

Sæsonstartsturnering
Lørdag, den 30. 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.

Påsketurnering
Mandag, den 22. 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.

Åben Damedag
Onsdag, den 1. maj
Igen i 2019 er der Åben Damedag, hvor både medlemmer af Hjørring Golfklub og andre klubber
kan deltage.

Bryghuset Vendia Parturnering
Opstart søndag, den 5. 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.

Juniorafdelingens generationsturnering
Lørdag, den 1. juni
5

Her spilles der holdspil for 2 generationer (far/søn, bedsteforældre/børnebørn, mor/datter
far/datter tante/nevø osv.).

Nordjyske Bank turnering
Mandag, den 10. juni kl. 8.30 (2. pinsedag)
Den traditionelle turnering med Nordjyske Bank som turneringssponsor.

NYHED NYHED: Golftyskland.Dk Trophy 2019
Fredag, den 14. juni
I samarbejde med Tysk Turistinformation og GolfTyskland.dk bliver denne turnering afholdt i 8
klubber rundt om i Danmark herunder Hjørring Golfklub.
Vinderholdet går videre til finalen på Seechlösschen Golfresort, Timmerdorfer Strand i Tyskland.
Her skal der dystes om titlen GolfTyskland.dk Trophy 2019 mellem de 8 par som hver har vundet
de indledende runder. Dato for finalen er 15-17. september 2019. Her vil indgå 2 overnatninger i
dobbeltværelse, 2 x golf, 2 x middag samt præmieoverrækkelse.

MÅSKE: Sct. Hans turnering
Søndag, den 23. juni
Sammen med Jens & Pernille drøfter vi pt. om vi kan genoplive traditionen med en Sct.
Hansturnering, hvor vi spiller golf, spiser noget godt samt går ud til fællesbål og Sct. Hans tale.
Turneringen blev sidst afviklet i 2011.
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Vendsyssel Open
Fredag, den 5. juli kl. 14.00 og lørdag, den 6. 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 4. august
Alvah’s årlige turnering, blandt andet med Bitten Routledge vandrepokal.

Stafet for livet Donationsturnering
Søndag, den 1. september
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 21 & Søndag den 22 september
Vi skal have fundet klubmestrene for 2019, som skal afløse dem fra 2018

Hjælperturnering
Søndag, den 6. oktober
Den årlige invitationsturnering til alle der har bidraget med frivilligt arbejde i 2019.

VIP 42 turnering
Tirsdag, den 15. oktober
Så er det efterårsferie og dermed også VIP 42 med alt hvad det indebærer.
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Grønlangkålsturneringen
Søndag, den 3. november
Så er det tid til årets sidste turnering og årets første grønlangkål.

Sæsonslut
Lørdag, den 16. november kl. 9.00
Sæsonen skal sluttes og vi rydder op, laver arbejde, sætter ind, lukker sløjfe osv. osv. Så får vi lidt
godt i cafeen inden dem der ønsker det kan spille en runde golf.

Eagle sponsorer i HGK

Birdie sponsorer i HGK
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Partnere i HGK
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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.
Derfor vil vi – når alle 3 sløjfer er åbne – introducere Golfsporet, som nævnt i sidste nyhedsbrev. 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.

Knap 2 måneder til Sæsonstartsturneringen med indlagt arbejde

Tak fordi du læste med!
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