Kom og vær med –
ALLE er velkommen!
Du møder bare op til
træning
____

Vi træner tirsdag fra
16.30-17.30 & onsdag
fra 16.00-17.00

VELKOMMEN SOM
JUNIOR I HJØRRING
GOLFKLUB
I Hjørring golfklub har vi en ambition om
”At udvikle unge mennesker – både som idrætsudøvere og
mennesker – gennem leg og læring, sjov og alvor, kammeratskab
og konkurrence og ikke mindst et socialt fællesskab”

Vores dygtige træner Alvah Routledge og en række

____

Spil første måned
gratis
____

Du kan låne
golfudstyr i klubben
____

Find os på facebook:
Junior golf – Hjørring
Golfklub

frivillige står klar til at tage i mod dig. De vil introducere
dig til golfspillet og hjælpe dig til rette i klubben.
Hvis du eller dine forældre ønsker mere information om
træningen, fællesskabet eller bare om golf generelt så
kontakt endelig Alvah på telefon: 2245 1956 eller mød
op til træning tirsdag eller onsdag

HJØRRING GOLFKLUB
Vinstrupvej 30
9800 Hjørring
98 91 18 28
www.hjoerringgolf.dk

Lidt mere om juniorarbejdet i Hjørring Golfklub
I Hjørring golfklub er der et velfungerende juniorudvalg og et korps af frivillige som støtter op om
juniorarbejdet og hjælper Alvah til træning.
Alle aktiviteter er tilrettelagt efter filosofien – ”Det skal være sjovt at spille golf ” - og er tilpasset
spillernes alder og niveau.
Træningen følger Dansk Golf Unions principper for juniortræning, hvor nøgleordene er RUS
(Relationer – Udvikling – Sjov)

Her kan du møde nogle af de frivillige 

Fra venstre: Alvah, Elin, René, Tommy, Jeppe, Sven, Aase, Michael

Junior Golf i Hjørring Golfklub støttes af Bones, Hjørring og Spar Nord, Hjørring.

Lidt om turneringer
Turneringsudbuddet til juniorgolfere i Danmark er enormt.
I Hjørring Golfklub er det et mål, at ALLE juniorer kommer ud og spille turneringer, uanset alder og
niveau.
I samarbejde med Bones Hjørring har vi i Hjørring Golfklub udviklet et turneringskoncept, ”Bones
Hjørring Juniorcup”, hvor alle kan være med – lige fra dag ét.
Turneringerne afvikles på seks fredage henover sæsonen, som alle afsluttes med fællesspisning,
hvor forældre, søskende, bedsteforældre og venner kan spise med.

Du kan finde turneringsplanen her:
https://kalendersiden.dk/dl/DSdwuojMS4X0.pdf
Bones Hjørring Juniorcup er markeret med grønt

Desuden arrangerer Dansk Golf Union en lang række turneringer. Dem kan du læse mere om her.
Du er også altid velkommen til at kontakte Alvah eller en fra juniorudvalget hvis du vil vide mere.

Information om DGU og DGU-turneringer
http://kortlink.dk/x6tn

Hvad koster det at spille golf?
Et juniormedlemskab i Hjørring Golfklub koster 100 kr. om
måneden.

Hvad får jeg for pengene?






Oplevelser for livet
Fællesskab og socialt samvær
Fri adgang til alle faciliteter i Hjørring Golfklub hele året
rundt
Mulighed for organiseret træning to gange om ugen
Gratis deltagelse i turneringer

Andre aktiviteter
Fællesskab og relationer prioriteres højt i Hjørring Golfklub. Derfor arrangerer juniorudvalget, i
samarbejde med de øvrige golfklubber i Hjørring Kommune, en række aktiviteter hen over året - også
når græsset ikke er grønt. Det kan være aktiviteter som en tur i bowlinghallen, bolsjekogning eller
noget helt tredje.

Udsigt fra klubhuset ud over Bjaavanns fantastiske golfanlæg

Venskabsklubben Bjaavann i Norge
Igennem mange år har Hjørring Golfklub haft et samarbejde med
venskabsklubben Bjaavann Golfklubb tæt ved Kristiansand i Norge.
Hvert år i april får vi besøg af nordmændene, mens vi besøger dem i
september.
På turen til Norge spiller vi naturligvis en masse golf, men det er i lige
så høj grad det sociale samvær der er i centrum, og turen er altid en
garanti for minder der varer for livet.

Kontakt Juniorudvalget
Lars Østergaard
E-mail: las@sparnord.dk
Tlf.: 25 27 03 67

Søren Torp
E-mail: soeren.torp@gmail.com
Tlf.: 29 26 01 36

