Nyhedsbrev oktober 2019

Et stort tillykke til vores klubmestre 2019:
Veteran Herrer Jim Magill, Super Veteran Damer Birgit Nielsen, Veteran Damer Alice Hansen, Senior Damer
Helle Kristensen, Senior Herrer Michael Krag, Midage Herrer Morten Trudslev og Herrer Magnus A.
Østergaard.
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Indledning
Så synger den ”normale” sæson på sidste vers, klubber i klubben holder deres afslutninger og
dagene bliver kortere. Men det betyder jo bare, at alle vinterklubberne er ved at forberede sig på
vintersæsonen, for golf skal der stadig spilles!
Vi har jo siden primo september haft syd sløjfen lukket, så den kunne få sig en ”ordentlig tur” efter
tørken i 2018, samt det gav mulighed for at få gennemført nogle planlagte projekter. Øst sløjfen er
den næste der lukker. Dette planlægges at blive den 16. november – Sæsonslutningsdagen hvor vi
arbejder på banen og omkring klubhuset. Efter den dato går vi så over til at spille Nord + Vest frem
til sæsonstart 2020.
Du kan også nå at tilmelde dig til årets sidste klubturneringer, VIP42 tirsdag den 15. oktober og
Grønlangkålsturneringen søndag, den 3. november.
Du skal vel også med til klubbens julebanko, som holdes mandag, den 2. december.
Der har været mange aktiviteter i golfklubben i år, og du kan læse mere om disse i dette nyhedsbrev.
Så med håbet om en god vintersæson til alle.
NB: Jul og nytår nærmer sig også, så se senere hvad Jens & Pernille tilbyder på den front!
Med venlig hilsen
Hjørring Golfklub

Hovedsponsor i Hjørring Golfklub

En sej junior
Villads er en af vores mange juniorer og han har i løbet af i år spillet sig ned i handicap 51.
Det betyder også at Villads har fået sit DGU kort!
Villads er 7 år. Lidt sejt, ikke?

De flittige blomsterpiger
Blomsterpigerne er blandt de mange frivillige, der sørger for at Hjørring Golfklub tager
sig godt ud når medlemmer og gæster kommer herud.
En stor tak til dem og alle andre frivillige.
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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.

Stafet for livet
I weekenden den 31. august og 1. september blev der for femte gang afholdt Stafet for livet på Vest
7 – Vest 9. Der var ca. 1.000 deltagere til jubilæums udgaven, som havde
et rigtigt godt døgn i Hjørring Golfklub.
Der blev også spillet den ”tidlige morgenturnering” om søndagen hvor
ca. 20 spillere slog ud til en 9-hullers gunstart kl. 6.30 og efter runden fik
de en gang morgenmad og overrakt præmier.

Klubmesterskaber 2019
I weekenden 21-22 september blev der afholdt
klubmesterskaber, hvilket skete i rigtigt flot vejr.
Desværre var der kun 33 medlemmer, der havde valgt
at deltage i disse, så vi opfordrer til at flere vil deltage i
2020 udgaven, da det er en festdag i klubben. På
forsiden kan du se hvem der blev årets klubmestre.
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Golf Cafeen – julemenuer
Jens & Pernille har også i år julemenuer – både
traditionelle og en moderne. Så kontakt Golf Cafeen hvis
du skal holde julefrokost.
Du kan også se mere på hjemmesiden.

Besøg fra Norge
Vores gode venner fra Bjaavann Golfklub har vi jo haft et mangeårigt samarbejde med, især på
juniorfronten, hvor de besøger os i foråret og vi besøger dem om efteråret og hvor der spilles
landskamp. I år har vi også haft besøg på seniorsiden, hvilket der kom en rigtig god dag ud af og der
var selvfølgelig også landskamp involveret. Efter besøget fik vi denne hilsen fra Norge.
”Da er vi kommet vel hjem etter en fantastisk tur til Hjørring. Vi takker nok en gang for den fine
mottagelsen vi fikk fra dere. Håper virkelig at dette kan bli en årlig turnering hos dere. Håper også
at dere kan ta turen opp til oss.
På hjemmesiden er det lagt ut en rapport fra turen - https://bjaavanngk.no/nyheter/medlem/seniorlandskamp-mot-vare-danske-venner-ifra-hjorring. Den bekrefter vel det alle våre spillere mente om
opplevelsen vi hadde hos dere. Ønsker deg en fin weekend, så holder vi kontakten”
Læs den gode historie via linket ovenfor, og vi kan kun anbefale et besøg hos vore norske venner i
Bjaavann Golfklub, en meget smuk bane og et dejligt sted.
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Proens turnering
Blev spillet søndag, den 4. august på Nord og Syd med 82 deltagere i 2 herrerækker og 1 dame
række. Som sædvanlig havde Alvah stillet sig ud på Syd 6 så deltagerne havde chancen for ”Beat the
Pro” – hvilket også lykkedes for nogle. Resultatet blev:
A-rækken herrer
Placering
1
2
3
4
5

Fornavn
Jannik Højer
Henrik
Christian
Dennis
Einar

Efternavn
Jensen
Vinther
Eriksen
Kindberg
Thomsen

B-rækken herrer
Point
40
38
37
36
35

Fornavn
Per
Tonni
Ole
Jens Christian
Rolf

Dame rækken

Efternavn
Friberg
Fanøe
Nattestad
Andersen
Hansen

Point
37
37
37
36
36

Fornavn
Helle
Alice
Hanne
Kirsten
Helle Petersen

Efternavn
Kristensen
Hansen
Riisager
Knudsen
Bach

Point
39
38
38
36
34

Med de 40 point var det også Jannik der vandt Bitten Routledge’s vandrepokal for dagens
bedste stableford score.
En dejlig dag sluttede med de sædvanlige hurraråb for Hjørring Golfklub.

Hjælperturneringen
Søndag, den 6. november blev der spillet hjælperturnering med 54 deltagere. Det er dagen hvor
dem af klubbens frivillige har tid og lyst
deltager i en hyggelig dag, hvor der først
spilles en runde golf og dernæst er frokost
og præmieoverrækkelse.
I år i ganske – for årstiden – flot vejr med
solskin og ganske lidt vind. Da Syd jo er
lukket blev denne turnering for en gangs
skyld spillet på Øst og Nord med gunstart
kl. 8.30.
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Vinderne blev Egon Møller Jensen i Arækken (til venstre) og Kaj Gyldenløve
i B-rækken.

DanBolig v/Kristian Rask
Er sponsor for nogle gavekort på kr. 1.000, som tildeles frivillige eller grupper af frivillige, som har
ydet / yder en stor indsats i Hjørring Golfklub. I forbindelse
med Hjælperturneringen – det kan jo ikke passe bedre – blev
der uddelt 2 gavekort. Et til juniorudvalget, som har
defineret og gennemført en ny tilgang til det at rekruttere
og drive en juniorafdeling, og det med flotte resultater.
Begynder udvalget fik også en belønning for – igen i 2019 –
at have taget hånd om de mange nye der skal prøve vores
dejlige sport.
Til venstre er det Sven
Hansen der er frivillig i
juniorafdelingen
der
modtager gavekortet.
Til højre er det Poul Erik
Larsen
fra
begynder
udvalget der modtager
gavekortet.

Hjørring Golf klub takker for hjælpen og siger også tak til
Kristian Rask fra DanBolig, Hjørring som støtter op omkring det
frivillige arbejde med disse gavekort.
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Golf Cafeens nytårsmenu
Bestil nytårsmenuen
inden d. 15. november til
min. 4 kuverter og få en
flaske super Cremant
gratis.
Forretter og dessert er
tallerken anrettet. Til
hovedretten følger der
vejledning med til
tilberedning og anretning.
Check også hjemmesiden

Bak op om vores sponsorer, de bakker op om Hjørring Golfklub.
Albatros sponsorer i HGK
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Turneringsplan 2019
Så er årets sidste turneringer ved at nærme sig. Husk at tilmelde dig via GolfBox.

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 klubturnering og sikkert årets første grønlangkål.

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

Julebanko
Traditionen tro afholder vi julebanko. Så kom ud i klubhuset mandag, den 2. december kl. 19.00 og
se om du kan vinde nogle af de fine præmier. Du kan som sædvanlig også købe gløgg og æbleskiver
i Golf Cafeen.

Vintertræning
Vi har jo haft mulighed for vintertræning de sidste par vintre, men det har sommetider været en
kold omgang. Der er nu kommet en mulighed for at vi kan få bygget videre, således der kommer en
væg mod Syd og samtidig kommer der loft med troltex plader. Så kan vi sikkert holde den værste
kulde ude. Det skulle være færdigt medio november. Der bliver mulighed for træning i putte og der
bliver etableret 3 udslagsmåtter. Oplysninger om priser og tider kan fås ved henvendelse ved Rie
eller Alvah.
Skulle der være forslag eller ønsker til træningslokalet, er I velkomne til at sende dem til kontoret.
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Eagle sponsorer i HGK

Regionsgolf – fra Lars W. Christensen
Kære Golfer
Det er mit håb, du har nydt golf spillet i det flotte sommervejr, måske har du spillet med nogle
bekendte hvor I spillede om en øl/vand til vinderen. Derfor har du måske mod på noget mere.
Hvor konkurrencesport & socialt samvær går op i en højere dimension.
Regionsgolf

Hjørring Golf Klub er var i 2019 repræsenteret med 6 hold: 3 senior hold, 2 veteran hold samt 1
superveteran hold.
For seniorerne gælder, at de er inddelt efter handicap. Klubben stiller A - B – C, Veteranerne kan
deltage ved 60 + samt en positiv tilgang til golf spillet.
Superveteranerne skal være 70+ megen erfaring, samt glæde ved sporten.
Holdene består af 6 spillere: 2 Damer - 4 Mænd. Der spilles 4 singler samt foursome.
Under matchen er der nogen snak, og efter matchen under fællesspisningen går snakken livligt.
For alle spillerne gælder de er ambassadører for Hjørring Golfklub, når de møder til match i deres
klubdress.
De anbefaler vores anlæg overfor alle, hvilket alle i klubben har glæde af, da det kan ses på
besøgstallet.
I første fase er man inddelt i grupper indenfor Regionen. Puljevinderne går videre til mellemrunde
osv. osv. Alle vores hold har i år klaret sig super flot, tak for det.
Du tænker sikkert er det noget for mig? Er jeg god nok? Der skal lyde en opfordring til alle, kom
frem. Som koordinator i Hjørring Golfklub vedr. regionsgolf er det mig en glæde at byde dig med i
gruppen.
Henvendelse:

40423422 / lwcfejer@gmail.com
Lars Winther-Christensen
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Birdie sponsorer i HGK

Banen
Som mange måske allerede har set, så har der på Facebook løbende været billeder af arbejdet på
Syd sløjfen, efter at den blev lukket primo september.
Status på dette er at vores greenkeepere har eftersået alle
fairways, teesteder og greens på syd, samt fairway på Nord
2, Nord 5 og Nord 6. De er færdige med arbejdet med lukning
og omlægning af bunkere på syd 1 (3 pot bunkere til en stor bunker), syd 3 og
syd 8.
På syd 7 er trapper fjernet og teested omlægges, så vi ikke behøver trapper
fremover (et meget spændende projekt).
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Stier repareres eller omlægges til græsstier flere steder og alle sveller under
bænkene fjernes. Vi arbejder også på at fjerne den midlertidige ”vold” mellem
Syd 3 - 4 og beboelsen i Golfparken og få ”tyndet ud” omkring søen. Vi håber
at nå det hele her i løbet af efteråret og vinter perioden.
Til alle: Tak for jeres tålmodighed med lukning af syd, det betyder meget for vores greenkeepere og
banen, at der er ro til at genetablere banen efter sidste års tørke, samt arbejde
med forskellige projekter.
En stor tak til de frivillige der har bidraget under arbejdet med disse aktiviteter.

Partnere i HGK
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Sparekassen Vendsyssel Company Day
Fredag den 23. august afholdt Sparekassen Vendsyssel Company Day i Hjørring
Golfklub for en række indbudte kunder og gæster. Under det dejlige
morgenbord blev de godt 100 deltagere fra 18 forskellige klubber budt
velkommen af Regionsdirektør Casper N. Larsen, der gennemgik dagens
program og glædede sig over den flotte opbakning og rekorddeltagelsen.
Herefter kunne Erhvervsdirektør Ejner Munk Svendsen fortælle om turnerings proportionerne,
opdelingen i rækker, nærmest flaget og andre praktiske ting. Spillerne var derefter klar til at blive
sendt ud på Hjørring Golfklubs Øst og Nord sløjfer til en gunstart kl. 9.00 for at dyste om de mange
flotte præmier.
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Som et ekstra incitament var der en Seat Mii fra Dalsgaard biler på hul
Øst 5 til den dygtige og heldige spiller, der lavede den første hole in one
på hullet. Desværre var der ingen af deltagerne som fandt vej til hullet i
et slag, om end et par deltagere var tæt på, så bilen måtte desværre
returneres.
Under runden var der 2 servicevogne med medarbejdere fra Sparekassen
Vendsyssel rundt på sløjferne for at sørge for at spillerne fik noget
at drikke samt frugt og chokolade. Så kunne de også lige få en snak
med deltagerne og høre hvordan runden gik. Deltagerne gav udtryk
for, at det er et flot kundearrangement som Sparekassen Vendsyssel
nu igennem en del år har stået bag i Hjørring Golfklub. Fra
morgenstunden var der desværre lidt regn, men det tog deltagerne
i stiv arm og løftet paraply, og det fik ikke indflydelse på det gode
humør blandt deltagerne og jo længere op på formiddagen vi kom, jo bedre blev vejret.
Ved godt 13.30 tiden begyndte deltagerne at komme ind efter runden og kunne nyde en forfriskning
inden alle kunne få stillet sulten med en dejlig frokost i Golf Cafeen, medens det endelige resultat
blev gjort op og præmierne kunne uddeles af Ejner Munk Svendsen og Michael Svendsen til de
dygtigste golfere.
De bedst placerede blev:
Herre A-rækken

Placering
1
2
3
4
5
6
7

Navn
Kristian Juel
Gunnar
Egon Møller
Morten
Thomas Dybro
Jørgen
Willy

Herre B-rækken

Thomsen
Andersen
Jensen
Trudslev
Andersen
Ravnholt
Bjerregaard

Point
37
36
35
34
33
33
33

Fornavn
Gunnar
Preben
Per
Viggo
Ove
Ole
Per

Dame rækken

Efternavn
Point
Trudslev
36
Frydkjær
35
Friberg
33
Olsen
33
Krogsgaard
32
Frost
31
Rudbæk Nielsen 29

Fornavn
Elsebeth
Birgit
Kirsten
Helle
Jytte
Aase
Lone

Efternavn
Jørgensen
Andersen
Thomsen
Kristensen
Bering
Lauritsen
Mortensen

Point
38
37
36
35
34
32
31

Efter en god dag afsluttede Michael Svendsen dagen med en tak til både deltagere og Hjørring
Golfklub, for at have bidraget til en god oplevelse og et på gensyn i 2020.

Elite
Desværre måtte vores 1. division herrer nøjes med en enkelt sæson i landets næst bedste række. Vi
knokler på for at rykke op i 2020. Herre 3. division klarede at forblive i rækken, medens vores 5.
division herrer må en tur i kvalifikationsrækken. Tak til alle spillere for jeres indsats og en speciel tak
til Jim Magill, vores trofaste starter.
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1 år i Golf cafeen og still going strong!
”Alberts nye automobil, kører i timen otte mil
tøf - tøf - tøf - tøf –tøf”
Tillykke med det første år i Golf Cafeen og Hjørring Golfklub til Albert

Ombygning i Golf Cafeen
Golf cafeen har gennem længere tid haft ønske om en
mindre ombygning af baren. Det er nu besluttet at
denne finder sted i vinterhalvåret, hvor der vil ske en
større renovering af baren med flere tappehaner til
følge. Vi har besluttet at vi i samme ombæring maler
Golf cafeen og ser på muligheder for nogle nye stole
m.m.
Vi håber derved at skabe hyggeligere faciliteter til
glæde for både medlemmer og gæster. Ideer og
ønsker i forbindelse med denne renovering kan gives
til kontoret.

Junior
Som omtalt i tidligere nyhedsbreve har vi i 2019 lavet lidt om på måden juniorerne træner og spiller
på. Dette har – med hjælp af nogle fantastiske frivillige – været en stor succes, og planlægningen af
2020 er allerede i fuld gang. Men i det hele taget er der stor aktivitet i juniorafdelingen – og faktisk
en lille fremgang i antal juniormedlemmer – så skulle du have lyst til at hjælpe som frivillig med at
de unge mennesker får en god oplevelse i Hjørring Golfklub, så kontakt endelig klubben.
Norge
Midt i september var en række juniorer og forældre på den årlige tur til Bjaavann
Golfklub. Det blev som sædvanlig en rigtig god tur og vi var ubeskedne nok til at
vinde landskampen og beholde pokalen. På hjemturen kom der ”lige en storm i
vejen”, så det var med en dags forsinkelse at man var på plads i Hjørring igen.
Men igen en rigtig god tur hvilket også kunne ses på juniorernes Facebook side
hvor nogle forældre blandt andet skrev: ”Tusind tak for en fantastisk forlænget
weekend med masser af golf og rigtig hyggelige timer sammen, både udenfor banen, men
også på banen. 😊” og ”Mega hyggelig tur, som ikke golfspillende. Håber på vi kommer afsted igen næste
år. Fedt at vi kan lære hinanden at kende på en helt anden måde. Er klar på at hjælpe med planlægningen”
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Kredsvinder
Sejr i junior distrikts finalen. Vores junior Kreds-9 hold har efter en fornem
holdindsats vundet årets distrikts finale som blev spillet i Skive, og kan dermed
hænge guldmedaljerne om halsen og bringe vandrepokalen med hjem til Hjørring.
Kæmpe stort tillykke - super flot.
Holdet bestod af Thilde, Nicolai, Mads, Noah, Sebastian og Tobias.

Bones, Hjørring og afslutning
Bones, Hjørring er sponsor på vores løbende turnering - Bones Hjørring Juniorcup – og der var
spænding om de endelige placeringer lige til sidste hul.
Tusind tak til vores sponsor Bones Hjørring, ikke mindst for de mange
gavekort, vi håber, at vi kan fortsætte det gode samarbejde næste sæson.
Dagen sluttede med fællesspisning sammen med forældre, selvfølgelig på
Bones. Her blev årets resultater og gennemgået og præmier uddelt.
Thilde, Mads og Nicolai sluttede som nr. 1, 2 og 3 på Kreds-9 ranglisten.
Nicolai kunne desværre ikke være med, men Thilde og Mads fik overrakt
både trofæer og diplomer til “Stjernegolf”.
Der var i år 3 spillere der havde gjort sig fortjent til flidspræmie, ved at have
deltaget i alle årets 7 afdelinger, det var Mads, Mathias og Gustav.
Anton modtog en særlig ærespræmie for at have “taget en for holdet” og
sikret kreds-9 holdets finaledeltagelse i Skive den 6. oktober, da alle andre
var strandet i Norge.
Finalen blev vundet af Thilde med flotte 20 point, mens Mathias Robert
Bloch Svendsen og Gustav Torp blev hhv. nr. 2 og 3.
På Order of Merit blev Mathias en sikker og fortjent vinder med i alt 38 point.
Noah blev nr. 2 med 29 point og Gustav nr. 3, ligeledes med 29 point.
Stort tillykke til alle vinderne.
Til slut er der bare at sige tak til alle, både børn og voksne, for jeres fantastiske opbakning i hele
2019.
Håber vi alle ses igen til næste år
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Magnus vinder
Vores talentfulde elitespiller Magnus Østergaard – som er blevet klubmester
herrer for andet år i træk - har deltaget i en afdeling af Global Junior Golf i
Blokhus. Magnus vandt turneringen i 2017 og gentog det her i 2019, efter en
flot præsentation. Magnus – med kasketten – står her med sin coach Casper
Bruun. Som det ses af leaderboard var der et ”pænt stykke” ned til nummer 2.
Stort tillykke til Magnus.

Pro Shoppens Nyheder
Nu nærmer vinteren sig, så der skal styr på vintergrejet:





Abacus vinter handsker
kr. 200,- pr. par
Callaway huer
kr. 179,Abacus & J Lindeberg vinterbukser fra kr. 899,Abacus & J Lindeberg vindstoppere fra kr. 999,-

Husk Black Friday den 29. november kl. 10.00 - 16.00 med en masse tilbud.
Jeg har følgende åbningstider fra den 10. oktober:




Mandag – torsdag kl. 10.00 - 16.00
Fredag lukket
Lørdag – søndag kl. 10.00 - 14.00.

Jeg laver vinter trænings hold til det nye indendørs lokale, mere herom senere. Vi ses.
Alvah

Morgenstemning over Syd 9
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Juniorafslutning med forældre 9. oktober

Juniorafdelingen har som sponsorer

Tak fordi du læste med!
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