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Indledning
Sommeren går på hæld, banearbejde er forsinket, vi har således ikke nået så mange stier og bunkers
som ønsket. Det kan derfor blive nødvendigt at vi lukker en sløjfe, således vi kan skifte sand i bunkers
(frivillige hænder er altid velkommen) og nå nogle stier, herunder Nord 2 hvor vi altid har regn
render. Vi forventer at dette arbejde kan påbegynde i oktober og i første omgang vil vi starte på Øst
sløjfen. Det kan også blive nødvendigt med eftersåning af græs, de steder hvor der stadigvæk er
huller.
Vi har pr. 1 august overtaget klipning af semirough, så greenkeeperne har nok at se til. Der arbejdes
også på overtagelse af jorden som nu politisk er vedtaget kan overgå til Fonden Hjørring Golfklub.
Der vi senere blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor dette skal godkendes.
Der er afholdt møde med Hjørring Kommune vand, og vi har således tilladelse til oprensning af nogle
søer og vandløb, og vi skulle gerne have dette igangsat i løbet af foråret og de efterfølgende år.
Vanding af banen har voldt problemer og det kan blive nødvendigt med et nyt program og computer,
således vanding kan foregå automatisk om natten. Der er også stadigvæk løbende reparationer
rundt på banen, hvor diverse sprinklere bliver skiftet. Alt dette skulle gerne være på plads inden den
nye sæson.
Der kommer et ekstra toilet i gen gamle greenkeepergård, det skulle gerne virke fra uge 35 og det
er således muligt at benyttet dette, når man turner. Da rummet er stort vil der også blive opstillet
en vaskemaskine samt en tørretumbler i rummet.
Turneringer
Vedrørende turneringer har der desværre været et vigende deltagerantal, og vi påtænker derfor
mere information i form af Aktivitetsplan på skærmen i foyer for hver kommende måned, samt
mere information på Facebook omkring aktiviteter.

Nordjyske Bank turnering.
En dejlig dag på banen i Hjørring Golfklub, med glade vindere.
Vinder i A-rækken: 1. Per Thrane
2. Helle Kristensen

3. Tonni Fanøe

Vinder i B-Rækken: 1. Daniel Gregersen

3. Morten Nyborg

2. Inga Svendsen
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PRO’ens Turnering
blev afholdt den 8. august i dejligt sommervejr, trods varsler fra DMI om det modsatte.
Billede af de glade vindere samt den individuelle vinder Tommy Andersen som samtidig
vandt Bitten Routledge’s mindepokal.

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 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.

Med venlig hilsen
Hjørring Golfklub
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Hovedsponsor i Hjørring Golfklub

Turneringsplan 2021:
Lørdag og søndag d. 28/29 August

Klubmesterskaber

Lørdag d. 04. sep.

Frem Golf

Søndag d. 19. sep.

G F Forsikring / Donationsturnering

Søndag d. 26. sep.

Generationsturnering

Søndag d. 3. okt.

Hjælperturnering

Tirsdag d. 19. okt.

VIP 42

Lørdag d. 13. nov.

Golf Caféens Grønlangkålsturnering

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

4

Eagle sponsorer i HGK

Birdie sponsorer i HGK
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Partnere i HGK
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Vognmandsfirma
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