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Indledning
Nye retningsliner fra DGU gældende fra d. 18. maj 2020 samt information om årets første turnering
Nordjyske Bank, som afholdes den 1. juni.
Der er åben for adgang til Touchstander, - dog kun for greenfee gæster.
Affaldsspande, river m.m. kommer nu på banen.
Lokalregel om oplæg på fairways er gældende.
Med venlig hilsen
Hjørring Golfklub

Covi-19-relateret vejledning:
Vi nærmer os mere normale tilstande og I kan nu igen finde river i bunkers og affaldsspande er på
vej til at blive stillet ud. Caféen er igen åben, og der kan bestilles mad eller øl efter runden.

En stor tak til Glaseksperten og Fjordbak Byg som har gjort det muligt at anlægge en ny vej, samt
lave loft over foyeren. Vi håber dette bliver til glæde for alle.
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Hovedsponsor i Hjørring Golfklub

Nyt fra Golf Cafeen
Golf Caféen holder igen åben og Pernille og Jens står klar ved den nyrenoverede bar, hvor
malermester Martin Poulsen og Fjordbak Byg har hjulpet med ombygning og renovering. I uge 22
forventes nye borde og stole leveret. Til dette har SparNord Fonden bevilget kr. 25.000 og
leverandør NorSøe Interiør har givet kr. 5.000,- og Sparekassen Vendsyssel kr. 6.000.
Vi takker og håber alle vil nyde de nye omgivelser.

Frivillige
Vores årlige sæsonstart/arbejdsdag blev som bekendt ikke afholdt, grundet corona. Vi forsøger med
en ny arbejdsdag lørdag d. 6. juni 2020, som vi håber I bakker op om.

Ny rating og flere teesteder
Banen har fået ny rating og I kan finde den på hjemmesiden eller i foyeren. Til sæson 2020 har vi
indført flere teesteder. Der kan vælges mellem hvid, gul, blå, rød og orange teested – afhængig af
hvilken bane/sløjfe, der spilles. Golfbox vil ved bestilling angive hvilket teested som anbefales, ud
fra det handicap som en spiller har. Dette kan dog tvangsstyres ved udskrivning af scorekort.

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.
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Sæsonstartsturnering
Lørdag, den 6. Juni 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.

Påsketurnering – Udskudt (Covi-19)
Turneringen afvikles senere på sæsonen.

Bryghuset Vendia Parturnering
Den endelige turneringsplan er ikke fastlagt og vil blive udmeldt senere sammen med dato

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

Sct. Hans turnering
Tirsdag d. 23. juni
Sammen med Jens & Pernille afholder vi igen traditionen med en Sct. Hansturnering, hvor vi spiller
golf, spiser noget godt samt går ud til fællesbål og Sct. Hans tale.
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Vendsyssel Open
Fredag, den 3. juli kl. 14.00 og lørdag, den 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, den 9. august
Alvah’s årlige turnering, blandt andet med Bitten Routledge vandrepokal.

Klubmesterskaber
Lørdag, den 22. & Søndag den 23. august
Vi skal have fundet klubmestrene for 2020, som skal afløse dem fra 2019

Golftyskland.Dk Trophy 2020
Søndag, den 30. august
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 15-17. september 2020. Her vil indgå 2 overnatninger i
dobbeltværelse, 2 x golf, 2 x middag samt præmieoverrækkelse.

Hjælperturnering
Søndag, den 4. oktober
Den årlige invitationsturnering til alle der har bidraget med frivilligt arbejde i 2020.
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VIP 42 turnering
Tirsdag, den 13. oktober
Så er det efterårsferie og dermed også VIP 42 med alt hvad det indebærer.

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

Sæsonslut
Lørdag, den 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.

Eagle sponsorer i HGK

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