Nyhedsbrev oktober 2020

Præmiemodtagere i turnering for Golfklubbens Venner.
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Indledning
Sommeren går på hæld og planer for efteråret er i fuld gang. Vi lukker snart Øst sløjfen og klargør
vinterbanen, som i år bliver Syd – Vest. Vi har planer om nedlukning af de sidste bunkers og vil gerne
have pyntet på vores stier, samt anlagt en skarpere klipning af fairways som gør dem mere
udfordrende og ikke mindst kønnere at se på. Vi håber dette kan medvirke til en yderligere
forbedring af vores sløjfer i 2021.
Covid-19 har begrænset mange golfspilleres rejselyst, og vi har således haft den travleste sommer i
mange år. Vi har p.t. kun været ramt i forårsmånederne, hvor vi så en del afbud fra vores bookinger
af greenfee fra især Norge. Indtil videre har jeg kun hørt om en enkelt Golfspiller som har været
ramt af covid-19, det ser således ud til at vi har været gode til at passe på hinanden. Så bliv ved med
at spritte af og holde afstand – passe på hinanden også ude på banen.
Hjørring Golfklubs Venner:
Har nu været aktiv i et år og i 2019 samlede klubben godt 200 medlemmer ca. kr. 21.600,- ind som
tilskud til klubben. Dette beløb gav så et yderligere afkast på kr. 100.000 i momskompensation i
2019. En rar sum at kunne putte i kassen. En del af disse penge går til baneforbedringer hvilket er til
gavn for os alle.
Vi er p.t. i gang med indsamlingen for 2020 og har håb om støtte fra dem som hjalp sidste år, samt
de mange som har spurgt til hvornår de skal indbetale kr. 200,- som er mindstebeløb, som kan
indbetales. Beløbet er fradragsberettiget og når man har indbetalt til konto 9070 – 1630559460
giver man besked til Rie og oplyser sit cpr.nr. Så sørger vi for indberetning til skat.

Vinteren 2020/21
Nu er tiden kommet hvor vi skal tage ekstra hensyn til vores anlæg. Vi vil derfor bede dig om at læse og
respektere de følgende punkter:
 Ved rimfrost er alle sløjfer LUKKET.
 Sløjfer vil åbne op ad dagen når solen har fået fat. Dette er gældende frem til vinterbanen åbner.
 Øst - lukker den 2/11.
 Nord – lukker den 30/11.
 Driving range lukker den 1/12 for opsamling. Herefter er der selvopsamling med begrænset antal
bolde.
 “Vinterbanen 2020/21 bliver “Syd & Vest” - OBS! Syd 9 spilles til green på indspilsområdet.
 Ved frost spilles der til vintergreens på Syd og almindelige greens på Vest.
 Der spilles med oplæg på hele banen også i bunkere. Der er ikke handicap regulering i perioden
frem til sæsonstart 2021.
 Golfbiler og Monobuggies SKAL køres i rough, gælder hele perioden frem til sæsonstart 2021.
 Klubhuset åbner Kl. 08.00 og lukker Kl. 17.00

Med ønsket om et godt vintergolf og gode oplevelser i Hjørring Golfklub.
Med venlig hilsen
Hjørring Golfklub
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Hovedsponsor i Hjørring Golfklub

Medlemstilbud
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: https://hjoerringgolf.dk/medlemmer/medlemstilbud/stenaline

Codan
Hjørring Golfklub er glade
sponsorsamarbejde med:

for

at

kunne

præsentere

nyt

Oliver Alexander Christensen
Assurandør
E oxc@codan.dk
M +45 30 37 86 55

Dette er et samarbejde som udløser sponsorpenge til foreningen, - for
hver booket møde udløser dette kr. 200,- til klubben.

Husudvalget
Husudvalget har gennemført en del aktiviteter siden sidst. Som det kan ses har der være gang i foyer
samt golfcafeen og det indendørs træningslokale. Der har også været ”samling” hvor frivillige har
taget en tørn i og omkring klubhuset, som er blevet malet.

Turneringsplan 2020
Vendsyssel Open
Fredag og lørdag - den 3 & 4. juli - blev Vendsyssel Open afviklet.
Startende fredag med en gunstart kl. 14.00, hvor de knap 80
deltagere, der spillede 3 rækker, gik ud på hver sin sløjfekombination.
Da var de 3 biler - der var på højkant til en hole in one lørdag på
henholdsvis Nord 8, Syd 3 og Øst 5 - stillet på plads af Brdr. Hosbond
og Rørbæk Biler.
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Om formiddagen var det flotte præmiebord gjort klar med
flotte præmier fra Rørbæk biler, Brdr. Hosbond, SuperVin,
Thiele Hjørring, Nordjyske Bank, Proshoppen, Golf Cafeen,
Stena Line, Meny Hjørring, Montra Skaga Hotel, Bryghuset
Vendia og Sparekassen Vendsyssel. Tak til alle
sponsorerne.

Igen i 2020 måtte vi desværre returnere de 3 biler, da det heller i år lykkedes at lave en hole in one.

Proens turnering
Søndag, den 9. august blev proens turnering afviklet i flot solskinsvejr,
Alvah havde som sædvanlig taget opstilling på Syd 6 og udfordrede alle
spillerne til en lille ”nærmest på flaget” konkurrence. Alle der kunne slå
den tættere på end Alvah fik en præmie.
Efter runden var der dækket op til frokost for de knap deltagere i Golf
Cafeen inden præmieoverrækkelsen kunne starte.

Generationsturnering
Blev spillet den 27. september blev vundet af Morten og Gunnar Trudslev, på anden pladsen kom
Malthe Kjær og Michael Krag og på tredje pladsen Henrik og Tobias Pedersen.
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Baneudvalget
Har lagt en del penge og energi i Syd sløjfen og det har givet bonus her i efteråret, hvor vi har kunnet
se det såede græs er kommet frem og pynter på sløjfen. Der er lavet nogle stier, og hen over vinteren
vil dette arbejde fortsætte. Banen står flot, og vi håber vi kan gøre den endnu bedre, med ændringer
i klipningen og renovering af flere stier inden sæson 2021.

Nyt fra Pro Shoppen
Åbningstider fra den 24.10.20:
Man – Tors.
Fredag
Lør & Søn

kl. 10.00 - 15.00
Lukket
kl. 10.00- 13.00

Selvom der er mindre dagslys kan vi stadig spille en masse golf. Jeg underviser frem til jul, så hvis
der er noget der driller, så fikser vi det bare.
Fitting af udstyr – det kan stadig lade sig gøre. Ring og bestil en tid, hvis du overvejer nyt grej eller
blot vil have tjekket dit udstyr.
Black Friday d. 27. november 10.00 - 16.00. Der kommer separat annonce – men gode tilbud
kommer der.
Golfgrib.dk der er min hjemmeside med et hav af grips og handsker og tilbuddet om at købe 3 par
handsker og betale for 2 holder også i shoppen.
Jeg tilbyder prismatch på de danske hjemmesider på originale varer, så hvis du vil handle trygt så
kom ind / maile / ring og vi finder det du ønsker.
"Golfers who know, buy from their pro "
Hilsen
Alvah - 22451956
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Juletilbud fra Golf Caféen
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Golf Cafeén nytårsmenu

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

Birdie sponsorer i HGK
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Årets jule- og nytårstiltag for 2020 er klar på Bryghuset Vendia.
Du kan vælge mellem en række forskellige menuer som serveres i Bryghusets smukke
rammer, men som også serveres hjemme i privaten. Dertil tilbydes kokke- og
tjenerassistance.
Klik på de forskellige links for at se mere.
Årets julebuffeter
Den fleksible
Den næsten traditionelle buffet
Den meget inspirerende buffet
Årets julemenuer
Vendia’s Julemenu
Eksklusiv Julemenu
Julefrokost
Hold din julefrokost hjemme i privaten, eller i Bryghusets smukke omgivelser. Vi tænker
forholdsregler og forsvarlighed ind i planlægningen, så du trygt kan holde årets julefrokost.
Se mere her.
Nytår
Igen i år er der sammensat en elegant nytårsmenu, som serveres ud af huset. Alt er
klargjort, og kræver kun minimal tilberedning hjemme i køkkenet.
Se hele nytårsmenuen her.
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GAVEIDEER 2020
Giv en lokal julegave fra Bryghuset Vendia. Gaveideerne er blot inspiration, så
sammensætning efter eget ønske til indhold og pris er en mulighed.
Se gaveideerne her og bliv inspireret.

Jul & Nytår 2020
Igen i år har vi sammensat en række tiltag i forbindelse med jul og nytår.
Du kan f.eks. se frem til vores lækre julebuffeter, vores take away juletapas,
samt sæsonmenuen som gælder hele november og december måned.
Jul på V
Ønsker i at holde julefrokosten ude, har vi de perfekte rammer, og lækre menuer dertil. Vi
tænker forholdsregler og forsvarlighed ind i planlægningen, så du trygt kan holde årets
julefrokost. Se mere her
Nytår
Naturligvis har vi også sammensat en nytårsmenu, bestående af 4 lækre retter.
Nytårsmenuen kan afhentes på udvalgte tidspunkter, og kan bestilles helt ned til 2
personer. Se menuen her

GAVEIDEER 2020
Giv en lokal julegave fra Bryghuset Vendia. Gaveideerne er blot inspiration, så
sammensætning efter eget ønske til indhold og pris er en mulighed. Se gaveideerne
her og bliv inspireret.
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Belønning frivillig
Niels Hedegaard og Egon M Jensen, Finn Nielsen og Palle Holm blev belønnet for deres store frivillige
arbejde med en check - sponsoreret af DanBolig v/Kristian Rask - til Golf Cafeen.
DanBolig støtter det frivillige arbejde i Hjørring Golfklub og de nævnte har udført et stort stykke
arbejde i og omkring klubhuset samt banen.
Tillykke til dem og en stor tak til DanBolig v/ Kristian Rask.

Partnere i HGK
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Rævskær Holding
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Nogle af klubbens mange frivillige
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Tak fordi du læste med!
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