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Nyhedsbrev marts 2019 
 

 
Så er der sæsonstarts turnering igen, i år lørdag, den 30. marts hvor en række 

opgaver venter. Sidste år fik vi blandt andet fældet træer på Syd 2. 
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Indledning 
Den ordinære generalforsamling er gennemført, dagens længde tiltager, det bliver varmere – det 
kan kun betyde at sæsonstart 2019 er på trapperne! 
 
Traditionen tro mødes en masse medlemmer til sæsonstartsturneringen, som i år er planlagt til 
lørdag, den 30. marts kl. 9.00. Først venter der ca. 3 timers frivilligt arbejde (som 
samtidig udgør matchfee), dernæst en dejlig gang suppe i Golf Cafeen inden vi 
spiller 9 huller Texas Scramble. Tilmelding er i gang via GolfBox, så skynd dig ind 
og tilmeld dig hvis du ikke allerede har gjort det. 
 
Der er også allerede åbnet for tilmelding til nogle af de andre klubturneringer, så sørg for at få 
pudset jernene, vasket golfboldene, slået nogle bolde på driving range og få varmet putteren op til 
disse turneringer. 
 
På generalforsamlingen var der også en opfordring til at hjælpe med noget frivilligt arbejde i 
klubben, så meld dig som frivillig hvis du vil hjælpe med fx banen, klubhuset, turneringer, 
baneservice, junior og meget andet.  
 
Med dette nyhedsbrev ønskes alle en rigtig god 2019 sæson i Hjørring Golfklub. 
 
Med venlig hilsen 
Hjørring Golfklub 
 

Hovedsponsor i Hjørring Golfklub 

 

 
Generalforsamling 
Tirsdag, den 26. februar blev den ordinære generalforsamling afholdt og den var velbesøgt med lige 
over 100 stemmeberettigede medlemmer. Bestyrelsesformand Michael Svendsen aflagde 
beretning med nogle supplerende bemærkninger til den skriftlige der var lagt på hjemmesiden 

tidligere. Under beretningen blev Årets Jern uddelt til Anders Christensen, som er 
sjakbajs for Rough Riders, Baneudvalgsmedlem, stubfræser, flis hugger og meget 
mere. Generalforsamlingen gav Anders en velfortjent klapsalve og lejligheden blev 
også brugt til at takke Kristian Rask fra DanBolig, Hjørring som støtter op om det 
frivillige arbejde i Hjørring Golfklub med gavekort. 
 
 
Både Michael og Anders roste det frivillige arbejde i klubben og opfordrede til at 
flere medlemmer meldte sig under fanerne til frivilligt arbejde. 

 

https://www.sparekassen-vendsyssel.dk/
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Regnskab & bestyrelsens kontingentforslag blev gennemgået og godkendt og budgettet taget til 
efterretning. Under valg til bestyrelsen blev Helmer Møller & Tina Vindbæk Frederiksen indvalgt, til 
afløsning af Peter Norskov Kristensen og John Friis. Efter at Helmer & Tina havde præsenteret sig 
selv, takkede Michael hhv. Peter og John for deres 9 år i bestyrelsen og for Johns vedkommende 
oveni de godt 3 år han var i bestyrelsen i 00’erne.  
 
Du kan læse referat (og andet) på hjemmesiden via dette link.  
 

Juniorer i Hjørring Golfklub 
Antallet af juniorer der spiller golf har været støt faldende i en årrække, både på landsplan og i 
Hjørring Golfklub. Dette har resulteret i at dette område har fået forøget fokus både hos Dansk Golf 
Union og i Hjørring Golfklub. Der blev derfor i september 2018 indledt et arbejde 
med at finde nye veje til at fastholde de nuværende juniorer og meget gerne 
rekruttere nogle flere. Til dette arbejde har vi fået fast tilknyttet en konsulent fra 
DGU, som er behjælpelig med dette og samtidig kan opsamle erfaring til nytte for 
andre klubber i samme situation. DGU har også lavet en ny turneringstruktur fra 2020, men vil gerne 
afprøve denne i løbet af 2019, hvilket vi har sagt ja til.  

For bedre at støtte juniorarbejdet og sørge for at de unge får 
opmærksomhed og en positiv oplevelse, har vi set et behov for at nogle 
frivillige kan støtte op omkring dette og give de unge opmærksomhed og 
støtte når de bevæger sig fra legen (helt fra golflegepladsen) over læringen 
af golf spillet til at blive en flyvefærdig golfer.   

 
Dette arbejde har medført en række aktiviteter og planer, som er ved at blive ført ud i livet, og det 
kan sammenfattes under denne sætning: ”Hjørring Golfklub ønsker at udvikle unge mennesker – 
både som idrætsudøvere og mennesker – gennem leg og læring, sjov og alvor, kammeratskab og 
konkurrence og ikke mindst et socialt fællesskab” 
 
Heldigvis har nogle frivillige sagt ja til at bakke op om dette arbejde i rollen som ”legetanter og 
onkler”, men vi kan sagtens bruge flere. Så hvis du synes det kunne være spændende at arbejde 
med de unge mennesker, så kontakt formanden for juniorudvalget Lars Østergaard på 
las@sparnord.dk eller telefon 2527 0367. 
 
Vi har også indledt et samarbejde på juniorområdet med de 3 andre golfklubber i Hjørring 
Kommune: Sindal, Hirtshals & Løkken med det formål at alle 4 klubber har et bedre tilbud til de unge 
spillere. Der er lavet et ”årshjul” hvor en række fælles aktiviteter er planlagt herunder både træning 
og turnering samt en sommercamp. Dette er også et arbejde som DGU støtter og følger. 
 

Bagmærker – remmen skal ikke skiftes i 2019 
Når sæsonen står for døren plejer der også at ske noget med bagmærkerne eller snarere remmene, 
som benyttes. Bestyrelsen besluttede i slutningen af 2018 at dette ikke skal ske fremover. Dette 
skyldes at det dels er et tidskrævende arbejde og dels at arbejdet bliver mere og mere ”elektronisk”.  

https://hjoerringgolf.dk/medlemmer/bestyrelse/generalforsamling
mailto:las@sparnord.dk
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Da vi i Hjørring Golfklub har obligatorisk tidsbestilling (husk det nu og ja, det gælder for alle 
undtagen på Vest!), så ligger der allerede en kontrol ved tidsbestillingen om at man er 
spilleberettiget og dette gælder både gæster og medlemmer.  
 
Så baneservice vil i 2019 følge mere op på at spillerne rent faktisk har bestilt en tid. Selvfølgelig 
beholder vi vores bagmærke, som du bærer synligt på din bag, men husk også at medbringe dit DGU 
kort når du er ude at spille og vise dette på forlangende. 
 

Golfring Nordjylland 
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” for dig.  
 
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. 
 

Ny chefgreenkeeper og banen 
Ray har efter 21 år som chefgreenkeeper i Hjørring Golfklub, fundet nogle andre greens der skal 
passes, da han starter som Chefgreenkeeper i Århus Golf Club.  
 
Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke Ray for de mange år og det store arbejde i 
Hjørring Golfklub som Chefgreenkeeper. Det har ikke altid været den letteste post at varetage i 
klubben, da der er – ligesom der er omkring landstræneren i fodbold – mange meninger om hvordan 
arbejdet skal udføres. 
Vi ønsker Ray og hans familie held og lykke med deres ”nye” tilværelse. Der vil senere komme 
nærmere oplysninger om overgangsperioden samt omkring afskeden med Ray. 
 
Det betyder også at der er igangsat et arbejde med at finde en ny chefgreenkeeper. Der er 
ansøgningsfrist til jobbet den 22. marts og efter denne dato vil der komme en status og udmelding 
om dette.  
 
I overgangsperioden vil der ikke blive igangsat nye tiltag på banen, men den vil selvfølgelig blive 
plejet på normal vis, og når den nye chefgreenkeeper er kommet i gang, vil vedkommende få 
mulighed for at komme med sine input omkring vedligehold og baneudvikling, og drøfte dette med 
baneudvalg og bestyrelsen.  
 
Med det foreløbige milde vejr ser det ud som, at vi kan få en (7-9-13) tidlig sæsonstart på de ”rigtige” 
sløjfer, hvilket der vurderes på i øjeblikket. Efter tørken sidste år, skal greens have en tur op til 
sæsonstart med verticalskæring og topdressing. Igen skal vi tage vejret i ed, men det kunne komme 
til at ske i uge 14-15, så det kan give lidt ”ujævne” greens til sæsonstart hvilket vi beklager, men det 
er nødvendigt, hvis vi skal have nogle gode greens, når sæsonen for alvor er i gang.  
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Rekruttering nye medlemmer 
Vi skal gerne have rekrutteret en masse nye medlemmer hvert år, og til dette er der iværksat nogle 
aktiviteter. Hjørring Golfklub vil være til stede til ”Open ny Night” i midtbyen fredag, den 29. marts, 
vi holder åbent hus lørdag, den 6. april ligesom vi deltager i Golfens dag søndag, den 28. april. 
 
Vi har også i 2019 et samarbejde med ÆldreSagen og Diabetesforening i Hjørring, så deres 
medlemmer kan afprøve golfsporten.  
 
Men den allerbedste måde at få nye medlemmer på er hvis de nuværende medlemmer får noget 
familie, nogle gode venner eller kollegaer, børnebørn eller bedsteforældre osv. osv. fortalt om hvor 
dejligt det er at spille golf og får disse ”lokket” med ud i golfklubben, til at prøve at spille golf.  
 
Så en opfordring til at alle gør en indsats for at vi kan få flere i gang med at spille golf i Hjørring 
Golfklub. 
 

Konstituering bestyrelse 
Bestyrelsen har på et møde, den 11. marts konstitueret sig således: 

 Formand: Michael Svendsen 

 Næstformand: Jane Gram Hansen 

 Kasserer & Sekretær: Helmer Møller 

 
Ansvarsområder er ligeledes blevet drøftet og er i hovedtræk placeret. 
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Jens & Pernille inviterer til Påskebord 

 
 

Nye regler 2019 
Der er afholdt regelaften den 5. og 12. marts med i alt knap 90 deltagere og til regelaften den 21. 
marts er der allerede tilmeldt godt 50 deltagere.  
 
Der er indkøbt nye regelbøger & en lommeguide, som du kan købe inde hos Rie i sekretariatet 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. 
 
Så sørg for at du har gået igennem de nye regler, inden du skal deltage i diverse turneringer, spille 
om en øl med gode venner eller gå en hyggerunde, så du ikke får for mange strafslag! 

https://hjoerringgolf.dk/medlemmer/golfregler-2019
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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. 

 
 
 

 
 
 
 
 

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.  
 

Skiftedag Golfmanager 
Som tidligere udmeldt stopper John som Golfmanager ved udgangen af marts måned 2019, efter at 
være udtrådt af bestyrelsen på generalforsamlingen i februar, og sæsonstartsturneringen den 30. 
marts bliver dermed Johns sidste officielle arbejdsdag i Hjørring Golfklub. Fra John lyder en tak for 
en række spændende år af flere omgange – både i bestyrelsen og som Golfmanager – og for et godt 
samarbejde med bestyrelsen, ansatte og forpagtere, sponsorer, medlemmer og ikke mindst de 
frivillige ildsjæle i Hjørring Golfklub. John vil stadigvæk lave noget frivilligt arbejde, men på et andet 

niveau, og der vil vel også blive tid til nogle runder golf. John har 
også lovet at være behjælpelig i en overgangsperiode med 
overdragelse til den nye Golfmanager. 
 
Den nye Golfmanager er Preben Nielsen som er 61 år og et 
mangeårigt medlem af klubben. Preben har i mange år arbejdet 
indenfor vognmands/renovations branchen og var blandt andet 
medstifter af og direktør for firmaet Nord-Ren – et af Danmarks 
største affaldsselskaber - igennem mange år, indtil dette blev solgt 
for knap 10 år siden. Bestyrelsen er glad for at Preben vil overtage 
stafetten fra John og medvirke til at Hjørring Golfklub stadigvæk er 
et ”godt sted at være”. Preben er allerede startet med de første 

opgaver og får løbende overdraget opgaver og information fra John og de andre ansatte.  
 

http://lejlighedseksperten.dk/svanepark/
http://lejlighedseksperten.dk/
https://hjoerringgolf.dk/medlemmer/medlemstilbud
https://hjoerringgolf.dk/medlemmer/medlemstilbud/stenaline
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Nyt fra Alvah 
Velkommen til en ny spændende sæson. Lad os håbe vejrguderne er lige så gavmilde som i 2018. 

Shoppen er nu fyldt op med friske varer og friske farver. 
 

Golfskolen kører igen i år, og der er stadig ledige pladser på formiddags holdene 

onsdag og torsdag, medens begge aften hold er udsolgt.  
 

Påske Kursus: “I gang igen“. Torsdag, den 1. april fra Kl. 10.00 - 13.00. Vi gennemgår hele din 

bag og sørger for du er klar til sæsonen. Kun kr. 295,- pr. person inklusive en sandwich og vand.  
Tilmelding på: 2245 1956. 
 

Kursus med Alvah & Jens Bjergegaard. Jens kommer lige på visit og vi laver et fælles Sommer 

Golfskole den 15 & 16 juli. Mere info følger. 
 

Stor Demodag: Mandag den 29. april Kl. 15.00 - 18.00 

Callaway – Cobra - Ping – Srixon – XX10 – Cleveland – Wilson. 
 
 
 

 
 

Jeg er altid klar til at besvare dine spørgsmål så kig ind og husk jeg vil gerne prismatche 🙂 
 
God sæson 
Alvah 
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Fællesspisning i Golf Cafeen 
Som noget nyt holder Jens & Pernille fællesspisning den første mandag i hver måned fra og med 
april. Vi tilbyder noget godt klassisk mad til en rimelig pris. Du skal tilmelde dig til Golf Cafeen senest 
i løbet af fredagen inden. Fællesspisningen er åben for alle, også personer der ikke er medlem af 
golfklubben, så inviter familie, venner, kolleger osv. med. 

 
 
 

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

Albatros sponsorer i HGK 

 
 

 
 

 
 

https://hjoerringgolf.dk/sponsorer
http://message.dk/
http://alm.nordjyskebank.dk/#&panel1-1
http://www.nordjyske.dk/nyheder
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Turneringsplan 2019 
Turneringsplanen ser således ud, så plot disse datoer ind i kalenderen og tilmeld dig via GolfBox. 

 

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. 

TILMELDING ER ÅBNET 
 

 
G F Forsikring 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. 

TILMELDING ER ÅBNET 
 
 

Åben Damedag 
Onsdag, den 1. maj 

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

TILMELDING ÅBNER DEN 30. MARTS 
 

 
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.  

TILMELDING ER ÅBNET 
 

Juniorafdelingens generationsturnering 
Lørdag, den 1. juni 

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

 

http://www.bryghusetvendia.dk/gourmet/
https://www.sparnord.dk/
http://www.v-bistro.dk/index.php
http://www.bryghusetvendia.dk/index.php
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Nordjyske Bank turnering 

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

 

 
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. 

TILMELDING ER ÅBNET 
 

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. 
 

 
 

http://alm.nordjyskebank.dk/#&panel1-1
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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. 

TILMELDING ER ÅBNET 
 

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 
 

 
 

 
 

 
Eliten 
I 2019 har vi 3 herrehold med i Danmarksturneringen: 1. division, 3. division og 5. division. For 1. 
division gælder det, at de som ny oprykkede skal møde Silkeborg Ry, Mollerup og Lyngbygaard. Det 
bliver spændende at se hvordan de klarer sig i 2019, når de skal spille i den næsthøjeste række. 
 
For alle 3 hold gælder at de spiller på hjemmebane: 4. maj, 15. juni og 18. august. Kom ud og se 
noget flot og spændende golf disse dage og støt op om vores elitespillere. 
 

Birdie sponsorer i HGK 

 

 
 

 

 

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/
http://www.nbtrynkeby.dk/
http://www.thiele.dk/
http://www.v-bistro.dk/index.php
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Klubber i klubben m.m. 
Sæsonstart betyder også at klubber i klubben er klar til at starte sæsonen. Det sker på disse datoer: 

 Seniorklubben starter mandag, den 1. april 

 Onsdagsklubben starter onsdag, den 27. marts 

 Damedagen starter onsdag, den 3. april 

 Herredagen starter torsdag, den 4. april 

 
Derudover starter 

 Kaninklubben - for nye golfspillere samt andre der har lyst - starter tirsdag, den 2. april 

 Juniorafdelingen har standerhejsning lørdag, den 6. april 
 
Du kan se mere om dette på hjemmesiden under menuen medlemmer. 
 

Partnere i HGK 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

https://hjoerringgolf.dk/medlemmer
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/
http://www.lytzenit.com/
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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.hosbond.dk/
http://rocol.dk/
https://www.boxit.dk/
http://www.kem-arkitekter.dk/
https://www.vendsysselff.dk/
https://xn--menyhjrring-lgb.dk/
https://www.bones.dk/find-restaurant/hjoerring/
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Leg, læring & Sport i Hjørring Golfklub 

 

 
 

Tak fordi du læste med! 

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/

