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Indledning
Corona – sidste nyt !!!!!!
DGU har meldt ud, at de venter regeringens næste indgreb. Det skulle efter planen ske
den 31. marts.
Golfbaner er nævnt i indgrebet og vi afventer den politiske beslutning. Hvis der bliver mulighed for
at spille, vil vi sende en plan ud for hvorledes vi skal forholde os til spil på banen.
Du kan også se turneringsplanen for 2020, så plot datoerne for disse ind i din kalender.
Alle turneringer er aflyst for april måned og de bliver spillet på et andet tidspunkt, når der bliver
åbnet op for større forsamlinger.
Velkommen til den nye sæson, den vil blive husket.
Med venlig hilsen
Hjørring Golfklub

Generalforsamling
Årets generalforsamling har været afholdt torsdag den 27.02.20 hvor ca. 90 medlemmer var mødt
op. Nyvalgt til bestyrelsen blev Søren Torp, som erstattede Helle Kristensen, som havde valgt ikke
at genopstille. Tillykke til Søren – Søren kan ses flere gange om ugen i klubben, hvor han yder en
stor indsats i juniorafdelingen.
Årets Jern gik til Per Jakobsen for sin store indsats igennem 2019 og han
modtog et gavekort fra Danbolig i Hjørring ved Kristian Rask. Tillykke til
Per og tak til Kristian.
”Golfens Venner”, som så dagens lys i sæson 2019 havde inden nytår
godt 100 medlemmer, der alle donerede kr. 200,- til klubben. Disse
donationer er fradragsberettigede og indberettes automatisk af
Golfklubben og sikrer gavegiver et fradrag på 27 % af gavebeløb. Penge
kan bruges til eventuelle forbedringer efter ønske fra medlemmer og til
sociale arrangementer mm. Der har været en del henvendelser fra
medlemmer som gerne vil på listen i denne sæson og disse kan
henvende sit til sekretariatet og komme på listen. Igennem Golfens
Venner har vi også fået mulighed for at få moms hjem fra Momsudligningsfonden og i sæson 2019
blev det til ca. kr. 120.000,-.
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Golfring Nordjylland
Vi fik som bekendt udmeldinger af Rold Skov og Sebber Kloster Golf Klub i november 2019. Vi har
valgt at fortsætte samarbejdet med Brønderslev og Hals i 2020, og håber på et samarbejde med en
eller to mere til sæsonen 2021. Tilbuddet går i al sin enkelhed ud på, at du kan spille lige så mange
runder golf i hele 2020 i de 2 andre klubber (Brønderslev & Hals) ved at betale 450,- kr. Så efter 3
runder er det ”rent overskud”.
Vi håber at flere medlemmer i klubben vil bakke op omkring dette.

Hovedsponsor i Hjørring Golfklub

Nyt fra Golf Cafeen
Golf Cafeen holder stadigvæk lukket, MEN der er åben for bestilling af
Take away – så grib chancen for nem og rigtig god aftensmad.

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 med (eller andet) så send en mail til info@hjoerringgolf.dk eller kontakt Rie i
sekretariatet, - hun vil så ekspedere den videre til rette vedkommende.

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

Turneringsplan 2020
Turneringsplanen er ved at være på plads, så plot allerede disse datoer ind i kalenderen.

Sæsonstartsturnering
Udskudt (Covi-19)
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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 2. påskedag Udskudt (Covi-19)
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 6. maj
Igen i 2020 er der Åben Damedag, hvor både medlemmer af Hjørring Golfklub og andre klubber
kan deltage.

Bryghuset Vendia Parturnering
Den endelige turneringsplan er ikke fastlagt og vil blive udmeldt senere sammen med dato:
præmie er selvfølgelig en middag for 2 i Gourmet afdelingen på Bryghuset Vendia.

Juniorafdelingens generationsturnering
Lørdag, d. juni ???????
Her spilles der holdspil for 2 generationer (far/søn, bedsteforældre/børnebørn, mor/datter
far/datter tante/nevø osv.).

Nordjyske Bank turnering
Mandag, den 1. juni kl. 8.30 (2. pinsedag)
Den traditionelle turnering med Nordjyske Bank som turneringssponsor.

Golftyskland.Dk Trophy 2020
Søndag, den 7. 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 2020 mellem de 8 par som hver har vundet
de indledende runder. Dato for finalen er 13.-15. september 2020. Her vil indgå 2 overnatninger i
dobbeltværelse, 2 x golf, 2 x middag samt præmieoverrækkelse.

Sct. Hans turnering
5

Tirsdag 23. juni
Sammen med Jens & Pernille afholder vi igen - traditionen tro - en Sct. Hans turnering, hvor vi
spiller golf, spiser noget godt samt går ud til fællesbål og Sct. Hans tale.

Vendsyssel Open
Fredag, d. 3. juli kl. 14.00 og lørdag d. 4. juli kl. 8.00
Dette bliver årets store brag med 130 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 d. 9. august
Alvah’s årlige turnering, blandt andet med Bitten Routledge vandrepokal.

Stafet for livet Donationsturnering
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Søndag d. 30. august
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 d. 22. og søndag d. 23. august
Vi skal have fundet klubmestrene for 2020, som skal afløse dem fra 2019

Hjælperturnering
Søndag d. 4. oktober
Den årlige invitationsturnering til alle der har bidraget med frivilligt arbejde i 2020.

VIP 42 turnering
Tirsdag d. 13. oktober
Så er det efterårsferie og dermed også VIP 42 med alt hvad det indebærer.

Grønlangkålsturneringen
Lørdag d. 7. november
Så er det tid til årets sidste turnering og årets første grønlangkål.

Sæsonslut
Lørdag d. 14. 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.
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Eagle sponsorer i HGK

Birdie sponsorer i HGK
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Partnere i HGK
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Tak fordi du læste med!

11

