Nyhedsbrev december 2019

Alle ønskes en glædelig
jul og et godt nytår

Lad os håbe på en mild vinter så der kan spilles golf.
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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.
Der spises julemad i Golf Cafeen og julestemningen har bredt sig.
2019 bliver nok også et år vi vil snakke om i årene fremover, hvor vi efter et tørkeramt 2018 blev
udsat for et syndflodsagtigt 2019. 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 2020
Med venlig hilsen
Hjørring Golfklub

Alvah har følgende åbningstider i ugen op til jul:
Mandag – fredag
kl. 10.00 - 15.00
Lørdag og søndag
Kl. 10.00 14.00
Sidste åbningsdag før jul er den søndag den 22. december.
Mangler du en julegave så sig til, intet er for småt eller for stort.
I ønskes alle en rigtig glædelig jul, samt et lykkebringende nytår.
Med venlig hilsen
Alvah

I forbindelse med jul og nytår er der lukket således:





Sekretariatet er lukket 21. december til 2. januar (inklusive).
Pro shoppen er lukket 23. december til 5. januar (inklusive).
Golf Cafeen er lukket 22. december til 31. 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.

Nogle vigtige datoer
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 2020) til udmeldelse pr. 31. marts
for hvilket kontingent år det udtrædende medlem betaler fuldt kontingent. Samme dato gælder for
ændring
i
medlemskategori.



PS: MGP’ere som er startet i 2019 kontaktes individuelt af sekretariatet, alle øvrige skal selv henvende sig.
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Der er generalforsamling, torsdag, den 27. februar 2020 kl. 19.00 i klubhuset. Der kommer mere info
ud om dette i starten af 2020.
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.

Turneringsplanen er under udarbejdelse, men hvis vejret arter sig er det planen at vi holder
Sæsonstartsturnering lørdag, den 28. marts 2020.

VIP42:
Vi har igen afholdt VIP 42 turneringen. Ca. 80 deltagere var mødt op og efter en dejlig dag blev
afsluttet med frokost i Golf Caféen. Resultaterne blev for individuelt og hold:
Individuelt
Pos

Navn

Hold
Holdnavn

Point

1

Rasmus Rynkeby

Slag
65

Three Men And A Babe

125

2

Johnny Haugaard

67

Team Far Away

121

3

Jeanette Haugaard

67

Bak Bak and the small Baks

116

4

Thomas Sode

67

Team Awesome

115

5

MOGENSEN, Henrik

68

3 x Eriksen + Fumpi

113

6

HANSEN, Tom

68

Sct knudsby sportevent

113

7

ØSTERGAARD, Magnus A.

69

Cafegutterne

113

8

MORILD, Jens

70

9

HEDEGAARD, Nils

70

Great Dane

111

10

JAKOBSEN, Per

70

Girl power

111

TøfferThomsen og Thranerne

112

Holdvinderne ”Three Men A Babe” bestod af: Heine Madsen, Magnus A. Østergaard,
Jeppe Rye Larsen og Rasmus Rynkeby.

GRØNLANGKÅLSTURNERINGEN
Grønlangkålsturneringen blev afholdt søndag d. 3. november – en regnfuld dag, som heldigvis blev
afsluttet i Golf Caféen med sild, grønlangkål og ris a la mande. Traditionen tro – gav Albert en lille
én!
Dagens vindere blev her:
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Herre A-rækken
Pos

Navn

Herre B-rækken
Point

Navn

Dame rækken
Point

Navn

Point

1

Ole Schüsler

34

Kim Kastrupsen

34

Jette Mortensen

34

2

Gunnar Andersen

34

Per Nørgaard

34

Gitte Krog Thomsen

30

3

Jørgen Henriksen

34

Ole Berntson

32

Karin Kristensen

29

4

René Andreasen

31

Egon Møller Jensen

31

Annette Wittrup Christensen

28

5

Poul Erik Larsen

30

Finn Jørgensen

30

Helle Petersen Bach

28

Holdkonkurrencen blev vundet af "Henriksen/Hornbjerg/Møller/Nørgaard" med 107 point foran
"Frederiksen/Hansen/Haugaard/Andreassen" med 103 point. Vinderholdet bestod af Jørgen Henriksen,
Kim Hornbjerg, Morten Møller og Per Nørgaard.

Julebanko
Traditionen tro har vi afholdt vores årlige julebanko, der var mødte godt 100 deltagere op, og
Vi havde en hyggelig aften med banko, julegløgg og æbleskiver. Per Størup ledte veloplagt slaget.

Vintertræning
Træningsanlæg er blevet lidt forsinket, men vi forventer det færdig inden Jul og skulle således være
Klar til brug i starten af det nye år. Nærmere info følger.

Golfring Nordjylland:
Golfring Nordjylland har som bekendt fået et par udmeldinger fra Rold Skov og Sebber Kloster
Golfklub. De 3 tilbageværende klubber Hals, Brønderslev og Hjørring forbliver i Golfring Nordjylland
og vil i år 2020 arbejde på at få yderligere en klub med i Golfringen.

Banen:
Syd sløjfen har igennem længere tid været under reparation og vedligeholdelse, nogle bunkers er
nedlagt og der er sået græs og lagt nye stier m.m. Nu kan vi bare vente og håbe, at vi får en super
Syd sløjfe i 2020. Planen er herefter at se på Øst sløjfen i løbet af 2020, - mere herom senere.
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Hovedsponsor i Hjørring Golfklub

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.
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DanBolig v/Kristian Rask
I forbindelse med Hjælperturneringen d. 6. oktober blev der overrakt 2 gavekort á kr. 1.000,- fra
Danbolig til henholdsvis Juniorafdelingen for deres store arbejde i sæsonen 2019, samt til
Kaninudvalget som igennem sæsonen har haft ca. 90 nye til træning og undervisning.
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.

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.
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Golf Cafeens nytårsmenu
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

7

Turneringsplan 2020
I øjeblikket er turneringsplanen for 2020 ved at blive fastlagt, og p.t. er Følgende på plads:
Sæsonstarts Turnering
Påsketurnering
Pinseturnering
Golftyskland.dk Trophy
Partnerdag
Sct. Hans Turnering
Vendsyssel Open

Lørdag 28. Marts 2020
Mandag 13. April 2020
Mandag 01. Juni 2020
Søndag 07. Juni 2020
Søndag 16. Juni 2020
Tirsdag 23. Juni 2020
Fre-/Lørdag 03./04 Juli

Bane- og Husudvalget
G. F. Forsikring
Nordjyske Bank
Turneringsudvalget
Sponsorudvalget
Golfcafeen og Turneringsudvalget
Turneringsudvalget

Mere følger senere.

Eagle sponsorer i HGK

Birdie sponsorer i HGK
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Partnere i HGK
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