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Nyhedsbrev Maj 2019 

 
Sommerkoncert med Hjørring Brassband 

 
Lørdag den 29.06.19 afholdes der sommerfest med Hjørring Brassband i Hjørring Golfklub 

Gratis adgang. 
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Indledning 
Den ordinære generalforsamling er gennemført, dagens længde tiltager, der er indimellem varmt – 
det kan kun betyde at sæsonstart 2019 er gået i gang! 
 
De næste turneringer er slået op og starter med Juniorafdelingens Generationsturnering den 1 juni, 
herefter kommer Nordjyske Bank Turnering som spilles den 10. juni, 2. Pinsedag. 
 
Golftyskland.dk Throphy 2019 som spilles den 14. juni, herefter kommer Vendsyssel Open som 
spilles den 5/6 juli. 
 
Der er også 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. 
 
Med dette nyhedsbrev ønskes alle en rigtig god sommer i Hjørring Golfklub. 
 
Med venlig hilsen 
Hjørring Golfklub 
 

Hovedsponsor i Hjørring Golfklub 

 

 
Danbolig v/Kristian Rask 

Er sponsor for et Gavekort på kr. 1.000, som er tildelt Mogens Rye 
Hansen for bl.a. gennemgang af de nye golfregler for omkring 200 
medlemmer.  
 
Hjørring Golf klub takker for hjælpen og siger også tak til Kristian Rask 
fra Danbolig, Hjørring som støtter op omkring det frivillige arbejde med 
gavekort.      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sparekassen-vendsyssel.dk/
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Kom forbi den lokale bank i Hjørring 
- og lad os se, om vi kan gøre en forskel for dig og din økonomi. 

Vi er specialister i 

rådgivning om pension, 

bolig, finansiering og 

forsikring. Sammen med 

dig skaber vi det store 

overblik, og sikrer at din 

økonomi passer sammen 

med dine planer - både 

på kort og lang sigt.      
 

Book et uforpligtende møde via dette link:  
www.nordjyskebank.dk/hjoerring 

Eller kontakt os på tlf. 9633 5520 

Vi ser frem til at høre fra dig! 

Østergade 4 
9800 Hjørring 
hjoerring@nordjyskebank.dk 

 

Jamen, er det ikke golf det drejer sig om i Hjørring Golfklub? 
Jo, det er det selvfølgelig. Men i Hjørring Golfklubs juniorafdeling - suppleret med 
bestyrelsesmedlemmer, træner, golfmanager og en konsulent fra Dansk Golf union - blev der 
gennem vinteren, gennemført en del drøftelser omkring hvordan juniorarbejdet organiseres bedst 
og hvad klubben skal tilbyde de yngste medlemmer. 
 

Der er derfor blevet sat nogle rammer og tilbud op, som skal imødekomme de forskellige aldre (fra 
3 til 18 år) og golfniveauer (fra legebarn til elitespiller) overfor klubbens unge medlemmer. 
Og overfor de yngste er fokus på relationer, leg og læring, og ikke nødvendigvis på at lære dem at 
spille golf på den ”traditionelle” måde, men sørge for at de får nogle positive oplevelser i gode og 
trygge sociale rammer. 
 
For at dette kan gennemføres, er det helt nødvendigt med nogle frivillige voksne (og gerne 
golfspillere), som kan hjælpe træneren med de unge mennesker, således alle får den ønskede og 

http://www.nordjyskebank.dk/hjoerring
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fornødne opmærksomhed – et af de nøgleord vi agerer efter. Og heldigvis er der en række ”voksne” 
golfere fra klubben, som har påtaget sig opgaven. 
 

De frivillige får forskellige funktioner ud fra hvad de er gode til, nogen laver sammen med træneren 
”vagtplaner” og indhold til de forskellige tider i klubben, andre er hjælpere for træneren og andre 
igen organiserer deltagelse i turneringer på forskellige niveauer og det efterfølgende sociale 
samvær, som vægtes meget højt, og hvor også forældre, søskende og venner kan deltage selvom de 
ikke selv spiller golf.  
 
For at gruppen af frivillige ikke skal stå overfor en række praktiske opgaver, bliver den omtalte 
vagtplan lavet, så den rækker nogle uger fremad, dermed ved de frivillige hvad de skal lave hvornår 
og kan selv bytte vagter om nødvendigt. Så hele øvelsen overfor de frivillige kan koges ned til: ”Gør 
det let og gør det sjovt” 
 

Vi har nu kunnet lave de første evalueringer af dette, og selvfølgelig er der ting der skal korrigeres 
og andet der er lykkedes fra starten. Men resultatet af den første evaluering 
kan koges ned til at: ”Juniorerne synes det er sjovt, de frivillige synes det er 
sjovt, træneren synes det er sjovt og DGU og Hjørring Golfklub er bare så 
glade! ”  
 

Vi fik som sagt nogle frivillige om bord, som skulle hjælpe vores træner Alvah 
på tirsdage og onsdage når der er juniortræning, for der jo stor forskel på 
hvad Thilde og Mia synes er sjovt og også fra 3-årige Sander som synes det er 
sjovt på golflegepladsen sammen med mor og bedstefar til 14-årige Matthias 
i handicap 16 der bare synes golf er sjovt. 

 

Vi havde en onsdag i starten af maj – som sædvanlig - 
træning/leg/sjov/hygge hvor der foregik en masse sjove ting og hvor 
også Christian fra Dansk Golf Union var med for at hjælpe og se hvordan 
vi kan gøre det endnu sjovere, men også for at få en snak med både 
juniorer, frivillige, juniorudvalg, Alvah for at se hvad der er rigtigt godt og hvad vi kan gøre mere og 

deltage i et opfølgnings møde med de frivillige. 
 

Til slut et citat fra en af juniorerne: "Alvah kan jo ikke 
nå os alle, så det er dejligt at flere gider være 
hjælpetrænere". 
 
En god begyndelse giver jo ekstra energi, så nu går 

drøftelserne videre med hvordan der kan udvikles endnu flere målrettede lege og øvelser, hvordan 
vi får spredt det gode budskab, som forhåbentlig kan medføre at endnu flere unge mennesker i 
Hjørring ønsker at komme ud i golfklubben, sammen med deres venner, hvordan vi kan få endnu 
flere frivillige ombord. Vi håber også at dette forløb som Hjørring Golfklub har igangsat, kan være til 
inspiration – via Dansk Golf Union- for andre golfklubber i Danmark. 
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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 har nu 137 tilmeldt Golfring Nordjylland fra Hjørring Golfklub. 
 

Ny chefgreenkeeper og banen 
Siden sidst er vores nye chefgreenkeeper startet og vi kan byde velkommen til Tonny Vestergaard, 
som tidligere har været chefgreenkeeper i Løkken Golfklub gennem 12 år. Tonny og baneudvalget 
vil sammen udarbejde en plan for hvorledes vi forbedrer vores sløjfer, herunder et kønnere 
stisystem og teesteder m.m. 
 

Rekruttering nye medlemmer 
Vi skal gerne have rekrutteret en masse nye medlemmer hvert år, så husk at invitere venner og 
bekendte med ud til en golfdag, da det er 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. 
 

Nye regler 2019 
Der er stadigvæk 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! 
 

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. 

 

https://hjoerringgolf.dk/medlemmer/golfregler-2019
http://lejlighedseksperten.dk/svanepark/
http://lejlighedseksperten.dk/
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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.  
 

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. 

      Sommer Kursus med Jens & Alvah 

Jens og jeg vil gerne byde på et sommer kursus i golfen og hyggens tegn 😊. 

Program 
Mandag den 15/7. 
Kl. 08.30  Kaffe & rundstykke , briefing om de næste par dage. 
Kl. 09.15  Driving Range med  Trackmann 

Kl. 11.00  Kaffe Pause 

Kl. 11.15  Bunker slag & putting 

Kl. 12.30  Frokost 

Kl. 13.00  9 huller  
Kl. 15.30  1 gl vin eller øl på terrassen.   
           
Tirsdag den 16/7. 
Kl. 09.00  Pitch slag 

Kl. 10.00  Chip slag 

Kl. 11.00  Kaffe pause 

Kl. 11.15  Driving range 

Kl. 12.30  Frokost 

Kl. 13.15  9 huller med hjælp på banen 

Kl. 16.00   Præmier og vin eller øl. 
  
Pris Kr. 1.500.-   tilmelding til Alvah på 22451956 (min. 6 – maks. 9) tilmelding inden 
den 4 juli. 

https://hjoerringgolf.dk/medlemmer/medlemstilbud
https://hjoerringgolf.dk/medlemmer/medlemstilbud/stenaline
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Golf Cafeen 
Hjørring brassband kommer til Hjørring golfklub, for at afholde deres sommerkoncert.  

Lørdag d. 29. juni kl. 16:15 
 

Koncerten starter kl. 16.15, og vil være i 2 afdelinger. Brassbandet spiller først 30 min, så vil der 
være ca. 30 min pause og så ca. 15 min koncert igen. 
 
Kl. 17.30 vil Jens og Pernille åbne for caféens sommerfest, hvor de vil åbne for deres store 
grillbuffet. 
 
Selve koncerten er gratis, men drikkevarer og maden skal man selv betale for. 
 

Buffeten koster 148,- kr. pr person. 
 

For at Jens og Pernille kan få et overblik over, hvor meget mad de skal lave til buffeten, er der 
tilmeldingsfrist torsdag den 27. juni 
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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


 
 

9 
 

 

Turneringsplan 2019 
Turneringsplanen ser således ud, så plot disse datoer ind i kalenderen og tilmeld dig via GolfBox. 

 

Juniorafdelingens generationsturnering 
Lørdag, den 1. juni 

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

TILMELDING ER ÅBNET 
 

 
Nordjyske Bank turnering 

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

TILMELDING ER ÅBNET 
 

 
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. 
 

https://www.sparnord.dk/
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 
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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. 

 

 
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. 

 
 

http://www.danskebank.dk/da-dk/Privat/Pages/Privat.aspx
https://hjoerringgolf.dk/golf-cafeen
https://hjoerringgolf.dk/proshop
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Birdie sponsorer i HGK 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Klubber i klubben m.m. 
Du kan se mere om dette på hjemmesiden under menuen medlemmer. 
 

Partnere i HGK 

 
 

 
 
 

 
 

 

https://hjoerringgolf.dk/medlemmer
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
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.hosbond.dk/
http://rocol.dk/
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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/
http://www.morild-huse.dk/
https://www.facebook.com/Risgaard-Vinhandel-1674815859457904/
http://montes.dk/
http://www.egotag.dk/
http://coachcrew.dk/
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Leg, læring & Sport i Hjørring Golfklub 

 

 
 

Tak fordi du læste med! 

http://blaeksprutten.dk/
https://www.stenaline.dk/

