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Indledning
Så er foråret så småt kommet, banerne bliver grønne og græsset er så småt begyndt at gro. Arbejdet
på banen er i fuld gang, der er købt 547 tons grus, således alle stier bliver renoveret i løbet af året.
Ligeledes vil der bliver arbejdet på bunkers, nogle bliver sammenlagt eller nedlagt, men frem for alt
bliver der kørt nyt sand i så mange som muligt. Der kommer sving i klipning og nogle steder får
græsset lov til at gro, så måske skal der tænkes en ekstra gang når man slår.

GODKENDELSE AF SCOREKORT
Vi kan desværre konstatere, at der afleveres en del scorekort, som markøren ikke husker at
godkende.
Med det nye handicapsystem er det endnu mere nødvendigt - for at få et retvisende handicap - at
få afleveret og godkendt sine scores.
Til brugere af Golfbox App:
Det har vist sig, at det især er de, der bruger Golfbox App, der ikke får godkendt indberettede scores.
Muligvis fordi Golfbox App kan være lidt ”besværlig” at bruge i forbindelse med godkendelsen?
Derfor her en kort beskrivelse af proceduren:
Hvis du og jeg spiller sammen er der kun én af os, der skal føre kortet på App’en og sende det ind.
Begge kan godt føre kort på hver sin telefon, men kun én skal sende kortet ind. Hvis begge gør, får
man indberettet to ens.
Hvis du fører scores og sender ind, så er min score automatisk godkendt, da du er markøren. Men
din score er IKKE godkendt automatisk!! Jeg skal som din markør nu godkende dit scorekort. Det
kan gøres på to måder:
1: Jeg står ved siden af dig og overtager din telefon (hvorpå du har indsendt scorene), logger ind
med mit brugernavn og password, når App’en beder om det, og godkender.
eller (hvis vi ikke lige nåede 1)
2: Jeg går hjem til min PC/iPad/mobil og logger på Golfbox (NB! Ikke App), går ind under SCORES –>
Til Godkendelse. Her kan jeg godkende eller afvise dit scorekort.
Det er ofte det lidt besværlige med pkt. 2 flere ikke får gjort, hvis de ikke får godkendt med det
samme.
Med venlig hilsen
Handicap udvalget
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Road to Made in HimmerLand
Gennem samarbejde mellem Made in Himmerland presented by Freja og DGU vil der i 2021
blive afholdt en støtteturnering med indsamling til klubbens (Hjørring Golfklub) juniorarbejde.
I Hjørring Golfklub vil vi afholde denne turnering i uge 20, der lægges op til to hovedaktiviteter:
- En landsdækkende ”nærmest pinden” blandt tilmeldte klubber.
Herunder præmier til dagsvinder: En partoutbillet til Made in HimmerLand 2022
- En lokal baseret kampagne, hvor der indsamles penge til klubbens juniorarbejde.
Herunder præmie til hver, som giver et beløb på min. kr. 50,-: En dagsbillet til
torsdagen i Made in HimmerLand i 2022.
Mere herom følger i et brev til alle medlemmer.

Greens m.m.
HUSK at rette nedslagsmærker op på greens, samt rive i bunkers når I har været i dem.
Husk der er tidsbestilling, og man skal godkende på touchstander inden man slår ud.

Hjørring Golfklubs Venner – konto som altid er åben
Vi fortsætter i 2021 og håber så mange som muligt vil støttet op omkring dette tiltag. Beløbet for
2021 er igen kr. 200,- som er mindstebeløbet, der 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.

Med venlig hilsen
Hjørring Golfklub

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
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Nyt fra Pro Shoppen
Åbningstider:
Mandag - onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

09.00 - 18.00
09.00 - 17.00
09.00 - 16.00
08.30 - 15.30
09.00 - 15.30

Den nye sæson er netop startet og igen i år afholder jeg Golfskole:
Fra uge 15 til uge 26:
Mandag
kl. 17.00 – 18.00
Tirsdag
kl. 18.00 – 19.00
Torsdag
kl. 11.00 – 12.00 - ledige pladser
Lørdag
kl. 14.00 – 15.00 - ledige pladser
Pris kr. 999,- tilmelding til Alvah på tlf. nr.: 22451956
Du vælger hvilken dag der passer dig bedst og så gennemgår vi hele svinget fra driver til putter med
tips & værktøj til din træning.
Golfrejser – den 24.10 til 31.10.2021. Turen går til Spanien, nærmere betegnet Granada. Vi flyver
fra Aalborg med Great Dane til Malaga. – UDSOLGT.
Glæder mig til vi ses igen.

"Golfers who know, buy from their pro"
Hilsen
Alvah - 22451956

Turneringsplan 2021:
Mandag den. 24 Maj

Nordjyske Bank Turnering

Fredag den. 4 Juni

Partnerdag

Onsdag den. 23 Juni

Sct. Hans Turnering

Fredag/Lørdag 2-3 Juli

Vendsyssel Open

4

Søndag den. 8 August

Proen’s Turnering

Fredag den. 13 August

Pro/Am Hjørring

Søndag den. 15 August

GF Forsikring Turnering (Påsketurnering)

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

Eagle sponsorer i HGK
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Birdie sponsorer i HGK
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Partnere i HGK
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Vognmandsfirma
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