
 
 
 

 

Året der gik – 2020 
 

Kære HGK’er 

Så er endnu et golfår passeret, og vi kan gøre lidt status på et meget anderledes golfår 2020. Som i 

tidligere år forsøger vi at samle årets oplevelser med livet i klubben i dette skriv, ”året der gik”, og 

ikke mindst aktiviteterne i vores udvalg. 

Hele corona-situationen har naturligvis påvirket arbejdet og sæsonen i golfklubben. – Vi startede 

sæsonen med at lukke banen og klubben og hjemsende en del af medarbejderne – og så langsomt 

begynde at åbne gradvist for aktiviteterne i april og maj måned, og vi var først tilbage til normale 

tilstande i juni – for så at begynde med at have restriktioner igen i slutningen af august. Mange 

arrangementer er blevet aflyst pga. restriktionerne, og alle har udvist stor forståelse for 

nødvendigheden af at følge retningslinjerne fra myndighederne. 

Dette skabte naturligvis en vis bekymring omkring klubbens udvikling både økonomisk og 

medlemsmæssigt, men vi kan nu ved årets udgang glæde os over, at de fleste af de bekymringer er 

gjort til skamme, og klubben er i topform. Der har været meget stor belægning af banen, og rigtigt 

mange har spillet mange flere runder end tidligere år, ligesom vi har haft flere gæstespillere – og vore 

partnere i Restaurant Nysøgård og Proshoppen har kunnet mærke den fine opbakning fra 

medlemmerne, da de endelig fik lov til at åbne. 

Økonomisk er vi kommet fornuftigt igennem året, og vi har haft en meget stor medlemstilgang af 

både nye og etablerede golfere. Det giver et solidt grundlag for at kigge ind i 2021, som jo bliver et 

meget spændende år for Hillerød Golf Klub.  

I efteråret lykkedes det endelig for os at få underskrevet en kontrakt med entreprenøren SOL, der 

skal bygge vores nye bane. Og gennem et godt samarbejde med Hillerød Kommune, Bane Danmark 

og Region Hovedstaden er det også lykkedes at få de finansielle forhold på plads. 

Allerede i februar begynder vi at anlægsforberede tunnelbyggeriet, og den bliver færdiggjort i påsken 

2021. Midt i marts begynder vores baneentreprenør at anlægge den nye driving range og de nye 

huller på vestsiden af jernbanen. Det bliver med garanti et spændende projekt for klubben – og det 

kommer til at trække på alle vores fælles ressourcer for at gennemføre projektet til afslutning i 

efteråret 2021, således at vi med starten af sæsonen 2022 åbner på vores nye bane og lukker de 

gamle huller ned. 

Som I kan læse i de efterfølgende beretninger har der været stor aktivitet i alle udvalg, og der skal 
lyde en stor tak til de frivillige kræfter, som driver arbejdet både i og uden for udvalgene, så klubben 
kan fungere. 
 
Vi ønsker alle et godt nytår og ser frem til en meget spændende sæson 2021. 

Kim Hyrzkov 
 



 
Baneudvalget 
 
Jeg har de senere par år indledt beretningen fra Baneudvalget med: Udvalget har ikke været 
overanstrengt i det forgangne år. 
 
Spændende, men sand indledning, som jeg så kan gentage i år. 
 
Vi fik Masterplanen for banen færdig i starten af året og gik i udbud blandt en flok udvalgte 
golfbaneentreprenører, som vores banearkitekt Philip Spògard kender fra sit internationale virke. 
 
De indkomne tilbud lå en del over vort oprindelige budget, så vi måtte revurdere om vi nu også skulle 
holde fast i de ”nice-to-have” ting, vi havde inkluderet i udbuddet, eller om vi kunne finde nogle 
besparelser, der ikke ville kompromittere kvaliteten på banen. Underforstået, at vi selvfølgeligt ville 
fastholde, at nyanlægget skulle være efter dagens standarder og ikke efter de 50 år gamle, som 
resten af banen er udført efter. 
 
Efter forhandlinger med billigste entreprenøren har vi nu fået skrevet under på en kontrakt med SOL 
fra Irland. Tidsplanen ligger – hvis ellers pandemien slipper sit tag i verden –  klar og arbejdet 
forventes igangsat medio marts. Det hele kan udføres i 2021. Både nye huller og ændringer af 
eksisterende. 
 
Vi er ved at nå til vejs ende med vores dræningsprojekt, der – selvom vi stadig oplever områder, der 
er vandlidende – har bevist sit værd gennem de seneste par sæsoner, selvom månederne oktober og 
november har været en vejrmæssig udfordring med konstant nedbør og ingen perioder med tørring i 
luften. Dejligt, at se at medlemmernes vilje til at betale lidt ekstra har så stor en effekt på 
spilbarheden af banen i store dele af sæsonen. Måske kommer baneudvalget med andre ideer til lidt 
ekstrakontingent, der kan give banen et yderligere løft. 
 
Gennem året er der faldet mange roser af omkring banens stand, og det er en fornøjelse at 
konstatere, at den rettidige omhu, vi har ladet driften afspejle i de senere år med topdressing af såvel 
fairways som greens, resulterede i en længere sæson end normalt med sommergreens, der selv sidst 
i november stod skarpt, så der skal lyde en tak til greenkeeperstaben for fremragende arbejde. Og 
det selvom corona-tiden jo har betydet, at der er spillet 30% flere runder med dertil hørende forøget 
slid på banen i 2020 i forhold til et mere normalt år. 
 
Vi har kigget lidt på udvalgets sammensætning og har fået tilgang af Tine Bering og Lis Rathsach, 
således at vi nu får en bedre balance i udvalget med hensyn til køn og handicap. 
 
Udvalget glæder sig til arbejdet med vort nye banelayout, samarbejdet med Philip og 
baneentreprenøren og for alvor komme i arbejdstøjet igen. 

 
Vi ses på banen! 
 

René Kjærsgaard-Nielsen 

 
 
 
 
 



Turneringsudvalget 
 

Afviklingen af turneringer i 2020 har som så meget andet være præget af Covid-19 pandemien, men 

vi har dog kunnet glæde os over, at vores sportsgren foregår udendørs, hvor rammerne for 

forsamlinger har været lidt mere lempelige. 

Vi har dog mærket begrænsningerne af Covid-19, idet fællesspisning har måttet aflyses, ligesom 

præmieoverrækkelser ikke har kunnet gennemføres efter matchen pga. forsamlingsforbuddet.  

Turneringsudvalget har i 2020 stået for afviklingen af i alt 15 turneringer fordelt på 9 klubturneringer, 

3 divisionsweekender, 2 eliteturneringer samt klubmesterskaberne for Juniorer, Herrer/Damer, Mid-

age, Seniorer, Veteraner og Super Veteraner. Alle turneringerne blev afviklet over 20 spilledage. 

Herudover har der været yderligere 3 klubturneringer i forbindelse med Hillerød Ugen, afviklingen af 

disse turneringer blev varetaget af udvalget bag Hillerød Ugen.   

Alle de planlagte klubturneringer for året blev gennemført, dog blev åbningsmatchen flyttet fra d. 18. 

april til d. 6. juni som følge af Covid-19. Der har for året været en fremgang i antal deltagere i 

klubturneringerne, således var der 663 tilmeldte spiller i år mod 551 sidste år. 

Som noget nyt i år har vi haft en ”golf uge” – Hillerød Ugen, hvor der blev spillet i alt 5 matcher fra 

tirsdag d. 4. august til lørdag d. 8. august, og det var en stor succes og med god deltagelse på trods af 

Covid-19, så Hillerød Ugen vil også være på programmet i 2021, hvor vi håber at kunne afvikle ugen 

under mere normale forhold.  

Hillerød Pokalen var igen i år præget af et stærkt og stort felt af spillere, således lå deltagernes hcp. 

for herrerne i intervallet +2,9 – 4,4 og for damerne i intervallet +6,0 – 4,4. 

Herudover var vi i år også været vært for finalen i Girls Only, der blev afviklet den 26. september. 

Årets sidste turnering, Juleturneringen, blev afviklet den 6. december og det ligesom sidste år på 

sommergreens, og også her var der en god deltagelse med 36 tilmeldte spillere mod 25 sidste år. I år 

måtte de brave spillere dog undvære den fælles julefrokost efter matchen pga. Covid-19.   

Klubmesterskaberne blev i år afviklet den 29.-30. august, hvor alle rækker spillede. Desværre var der 

igen i år sparsom tilslutning fra det kvindelige køn, således lykkedes det kun at stille rækker i Mid-age, 

Veteran og Super Veteran damer. 

Det er turneringsudvalgets målsætning, at der i gennemsnit er en klubturnering om måneden i 

sæsonen for klubbens medlemmer, samt at disse placeres således, at flest mulige har mulighed for at 

deltage, samt at der ikke er banelukninger flere weekender i træk, så de spillere, som ikke ønsker at 

spille klubturneringer, også kan komme ud at spille på vores dejlige bane. 

Tak for 2020, vi ses i 2021. 

Carsten Skovgaard 

 
 
 
 



Juniorudvalget 
 

 

 
2020 har igen været et rigtig godt og aktivt år på juniorsiden. 
Vi har formået at øge antallet af nye juniorer hen over de seneste år, samt – mindst lige så vigtigt – at 
fastholde flere juniorer i sporten. Det har givet os en meget stor og aktiv juniorafdeling, med en 
masse nye spirende talenter, som har vist sig flot frem på den hjemlige, regionale og endda nationale 
golf scene. Det lover rigtig godt for fremtiden for Hillerød Golf Klub. 
 
Træning 
Vores juniortræner Thomas og hjælpetræner Casper har igen i år gjort en super, dedikeret og 
målrettet indsats med træningen. Der er rigtig mange juniorer der møder op til træning, og vi er 
lykkelige for at samarbejdet kan fortsætte med begge to. 
 
Skovmus (4-7 år), har igen i år haft en fantastisk sæson. Hver torsdag har der været træning med 
Andreas, hvor der har været leget, spillet og hygget til den store guldmedalje. Desværre stopper 
Andreas med at være træner fra næste sæson – vi har mere nyt om hvem der overtager træningen til 
foråret. Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige rigtig mange tak til Andreas for den kæmpe store 
indsats han har lagt i Skovmus-holdet de seneste år. 
 
Vintertræningen blev etableret som et ekstra tilbud til alle juniorer sidste år. I år træner 40 børn hver 
uge hele vinteren – både teknisk træning hos Thomas, og fysisk træning hos Casper. Det er en kæmpe 
succes, og en fornøjelse at se alle børnene holde gang i golfen hele vinteren.  
 

 
 
 



Aktiviteter 
Der har naturligvis været en udfordring i at lave alle de aktiviteter som vi gerne ville. Primært har vi 
været begrænset i sociale arrangementer som fællesspisning, og overnatning i forbindelse med 
camps. Vores forårscamp i april måtte vi aflyse, men vi lykkedes med at afholde to fantastiske camps i 
løbet af sæsonen, med 40-50 deltagende juniorer og Skovmus hver gang. 
 
Torsdagsmatcherne – HGK Junior Tour – har vi også kunnet gennemføre og har også i år været en stor 
succes med mere end 40 deltagende juniorer. Mange flere er begyndt at spille med hver torsdag - i 
gennemsnit har omkring 25 børn spillet med hver torsdag. Matcherne fik i år et kæmpe boost, da 
Casper har været med hver torsdag, og blandt andet været ude på banen for at se dem spille. Det 
giver muligheden for at fokusere træningen også på de ting, der ikke altid kan læres på driving range. 
 
Girls Only Tour – en landsdækkende tour kun for junior-piger – kom forbi Hillerød i efteråret. Vi 
havde 11 Hillerød juniorpiger med i turneringen ud af 47 deltager og med mange flotte placeringer.  
 
I år har DGU haft større/bedre udvalg af juniorturneringer, og vores juniorer har også været flittige til 
at deltage. I alt har vi haft ca. 25 turnerings-aktive juniorer til ca.10 forskellige turneringer rundt i hele 
landet. Den høje aktivitet har også kastet en del gode resultater af sig som kan læses i næste afsnit. 
 
 

 
 
Resultater 
 
Vi kan igen i år se tilbage på et år med mange flotte sportslige resultater i juniorafdelingen.  
 
Juniorholdturnering U16 B-række - DANMARKSMESTRE 

- Esther Lindqvist Nielsen 
- Ida-Sofie Hviid Bagger 
- Claudia Offenbach 
- Noam Krieger Christensen 

 
Girls Only Tour (4 afdelinger) 
 

- Ida-Sophie Hviid Bagger, 1.plads i C-rækken, Girls Only Tour III (Kalø Golf Club) 
- Claudia B. Offenbach, 1.pladsen i B-rækken, Girls Only IV (Hillerød Golf Klub) 



 
D-Tour (D4) 

- Claudia B. Offenbach, 2.plads U13 First (CGC) 
- Valdemar Wissman, 1.plads U13 Future (Simon’s Golf Club) 
- Esther Lindqvist Nielsen, 2.plads U16 Future (Simon’s Golf Club) 

 
Klubmesterskab 

- August Van Hauen Hillersborg - Juniordrenge 
- August Winkel – B-række 
- Jonas Zeiler Frederiksen – C-række 

 
Dette er bare et lille eksempel på nogle af de flotte resultater, der har været gennem sæsonen fra 
vores seje juniorspillere. 
 
Ny hjemmeside og forbedret kommunikation 
På det digitale plan har vi i år lanceret vores nye hjemmeside hgkjunior.dk. Den bliver løbende 
opdateret med relevante informationer, og blogindlæg. Tjek også vores Instagram-profil ud 
@hgkjunior samt vores Facebook side “Hillerød Golfklub Juniorafdeling”. Disse platforme danner 
tilsammen vores ansigt udadtil. 
Holdsport er stadig vores primære kommunikationsform til juniorerne på det daglige plan. Det 
fungerer rigtig godt, og der er ingen tvivl om, at den systematiserede kommunikation med alle 
juniorer i klubben er en fordel for alle.  
 
I en tid hvor juniorgolfen generelt er presset på landsplan, med en voldsom tilbagegang over de 
seneste år, er det glædeligt, at vi i HGK med et stort og vedvarende stykke arbejde fra Juniorudvalget 
og andre frivillige superkræfter har formået at fastholde eksisterende juniorer og øge antallet af nye 
juniorer til et rekordniveau. 
En af de ting vi har sat fokus på nu er vintertræning og vinter-weekend spil. Disse tiltag går i retning 
af, at golf skal opfattes som en sport, man dyrker hele året. Desværre kan vi ikke i år gennemføre alle 
de sociale arrangementer, som vi plejer (Kahoot quiz, pizza-aftener mv), men vi kommer stærkt 
tilbage, så snart situationen tillader det. 
 
Samlet set må vi sige, at 2020 har været endnu et formidabelt år for juniorerne, og vi glæder os i 
Juniorudvalget så meget til 2021, hvor vi vil fortsætte arbejdet med at gøre HGK til den bedste klub at 
være junior i. 
 
En stor tak til alle som har hjulpet så meget igennem hele året. Også en stor tak til bestyrelsen som 
fortsat bakker os 100% op i alle vores bestræbelser på at give juniorerne de bedste vilkår. 
 
  

Bo Winkel 

 
 
 
 
 
 
 
 



Sportsudvalget 
 
Det sportslige:  
Klubbens sportslige målsætninger for 2020 er beskrevet således:  
 
”Det høje sportslige ambitionsniveau indebærer, at klubben satser på at være repræsenteret i en af de to 
bedste rækker for både herrer, damer, seniorer og veteraner. Desuden skal vores juniorer være placeret i 
de bedste rækker, ligesom der til stadighed skal være talentfulde juniorer fra egne rækker på vej mod 
vores bedste hold eller landsholdstruppen.”  
 
Vi kan her ved udgangen af 2020 konstatere, at vi til fulde lever op til vores samlede målsætninger, med 
et år der bød på oprykning for 1. herrehold til elitedivisionen, medaljespil til vores damer og Super 
Veteraner, samt at Viola Kruse blev udtaget til juniorlandsholdet. 
  
Vi er således nu repræsenteret i den bedste række i 4 af de 5 rækker, som vi stiller op i Damer, Herrer, 
Seniorer og Super Veteraner. 
 
Endvidere har to af vores unge talenter Fie Kjærgaard Olsen og Nicolai Nøhr Madsen i året taget springet 
og er blevet professionelle for at gøre golfen til deres levevej, ligesom Jonas Lykke Petersen sikrede sig 
adgangsbillet til Nordic League ved at slutte to’er i den afsluttende qualifing – vi ønsker dem alle alt held 
og lykke i fremtiden.  
 
Årets udgave af grundspillet til DM titlen var en forkortet udgave som følge af Covid-19. Hvor holdene 
normalt mødes 2 gange – ude og hjemme – var der i år kun 1 kamp mod hvert hold og den var på 
udebane, så der var ingen plads til slinger i valsen. Både Damer og Herre I vandt begge deres kampe i den 
første divisionsweekend, og så var vejen banet for henholdsvis medaljespil og oprykningsspil. Begge hold 
gjorde arbejdet færdigt i den sidste divisionsweekend, og forud ventede så nogle spændende matcher. 
Spændingen var dog noget større i Super Veteranernes pulje efter den første divisionsweekend, da de 
henholdsvis vandt og tabte en kamp, men med en knusende sejr på 11-3 over Kokkedal i den sidste match 
vandt de også deres pulje og dermed en plads i medaljespillet. 
 
På medaljespillets første dag tabte vores Damer desværre i semifinalen til Aalborg efter en meget tæt 
match som endte lige, men hvor Aalborg sikrede sig sejren på første omspilshul og dermed pladsen i 
finalen. – Vores damer gjorde dog arbejdet færdigt om søndagen og sikrede sig 3.pladsen og dermed 
bronze. 
 
Bedre gik det desværre ikke for Super Veteranerne der ligeledes tabte i semifinalen knebent 6-8 til 
Odense, og i kampen om bronze tabte de igen knebent 6-8 til Sydsjælland. 
 
Herrernes kamp om oprykning var også meget tæt i lang tid, men på de afgørende sidste huller trak de fra 
og vandt sikkert 13-5 over Næstved Golf Klub og sikrede sig dermed oprykning til elitedivisionen.   
  
Vi gør det også fortsat godt i Regionsgolfen, hvor mellem 60-80 spillere hvert år dyrker konkurrence-
golfen på niveauet under divisionsgolfen. Det blev desværre ikke til noget mesterskaber i år, men vores C-
hold og D-hold vandt begge deres pulje og var klar til medaljespillet. C-holdet tabte i semifinalen til 
Fredensborg og D-hold måtte se sig slået i kvartfinalen af Dragør.  
 
Alt i alt er det glædeligt, at så mange af HGK’s medlemmer også dyrker golfen som konkurrencesport, 
hvilket er med til at forøge deres glæde ved golfen oven i det rent motionsorienterede. 
 
Det er et privilegium at være i stand til at opsætte samlede målsætninger som vores. HGK er en 
imponerende golfklub med et uhørt bredt tilbud til alle typer golfere i alle aldre. Her kan man virkelig tale 



om bredde fra hundredvis af unge mennesker, over en hovedgruppe af klubgolfere, til dansk golfelite på 
såvel hold- som individuelt plan. 
 
 
Perspektiver for fremtiden  
Vi skal fastholde indsatsen med at udvikle et godt elitemiljø, der kan fastholde og tiltrække dygtige 
golfspillere, som ønsker at være i HGK på grund af det gode miljø og i mindre grad på grund af de mere 
sparsomme støttemidler. Derudover vil vi udnytte de muligheder, deltagelsen i Hillerød Elite Idræt/Team 
Danmark konstellationen giver.  
Resultatet af denne indsat vil være, at Hillerød Golf Klub løbende vil være i stand til at udvikle golfspillere 
på et niveau, så de kan begå sig på internationalt plan. 
 
Held og lykke til de af vores unge talenter, der stiler i den retning. 
 
Til slut, TAK for støtten fra sponsorer og medlemmer. Vi håber, at stadig flere i 2021 har lyst til at følge og 
støtte vores hold på banen og ude i verden. 

 
Carsten Skovgaard 

 
 
 
 
Klubhusudvalget 
 
I klubhusudvalget har vi også være ramt af corona-begrænsninger, da vi ikke har kunnet afholde 
vores normale arbejdsdage pga forsamlingsloftet. Derfor har vi ændret lidt på strukturen i udvalget, 
således at vi har fået opdelt og afgrænset opgaverne i mindre aktiviteter og dermed kan håndtere 
dem med få dedikerede ressourcer. 
 
Vi har dog i årets løb fået ordnet mange ting og fået frisket faciliteterne op forskellige steder – alle 
bænke er renoveret, opretning og maling af facade div. steder, maling af div. døre og plankeværk, 
maling af P-pladsens sten, oprydning og bortskafning af affald etc. – herudover løbende pasning af 
bede m.v. omkring klubhuset. I slutningen af året har vi igangsat etablering af nyt kølerum til 
restauranten, bygning af overdækning til vores maskiner i greenkeepergården og 
renovering/reparation af taget på administrationsbygningen. 
 
Der er masser af nye opgaver i støbeskeen – som feks. ny bardisk i restauranten, renovering af vores 
ankomst/vaskeområde, div. maleopgaver, nyt flethegn omkring terrassen etc., så der bliver masser at 
lave for udvalget i den kommende sæson. 
 

Vi har i udvalget fået tilgang af en del nye frivillige og det er virkelig en stor hjælp, at der er flere 
skuldre til at bære opgaverne – og vi kan sagtens bruge flere kræfter. 

Kim Hyrzkov 
 
 
 
 
 



Handicapudvalget 
 
Handicapudvalget har i det meste af 2020 bestået af 4 medlemmer samt en repræsentant fra 

bestyrelsen. I efteråret har 2 medlemmer valgt at træde ud af udvalget ved årets udgang og 2 nye er 

trådt ind. 

2020 er det sidste år, hvor vi har anvendt EGA systemet. Den 1. januar 2021 overgår vi til WHS 

handicapsystemet, som blot benævnes handicapsystemet. 

Året var også det sidste, hvor spillerne var inddelt i grupper efter spillestyrke og med to typer 

handicaps (EGA og Klub). I 2021 findes der blot spiller, der har et handicap. 

Da det nye handicapsystem beregner handicaps ud fra gennemsnit af et antal scores i spillerens 

scorearkiv har det i 2020 været tilladt for alle at spille private EDS runder, men for spillere med et 

handicap lavere end 4,5 (gruppe 1 spillere) er der dog ikke foretaget handicapreguleringer ud fra 

disse EDS runder, men scores er blevet registreret og vil indgå i beregning af handicaps i 2021. 

2021 har også været er anderledes år, som følge af Covis-19 pandemien. Markør underskrift på 

scorekort har været suspenderet så langt flere scorekort end normalt er blevet godkendt og scoren 

registreret. 

Der er i 2020 foretaget godt 14.730 registreringer af scores, imod ca. 11.000 i 2019, 10.300 i 2018, 

7.900 i 2017 og 9.600 i 2016. Der har altså været en stigning på godt 34%: 

 4664 registreringer kommer direkte fra GolfBox som følge af medlemmers deltagelse i 

golfturneringer, hvilket er ca. 140 flere end i 2019. 

 9560 har foretaget selvregistrering, imod 5713 i 2019. Fejl ved selvregistreringerne 

forekommer, men antallet er klart faldet, så selvregistrering er en klar succes. 

 Godt 510 registreringer er foretaget manuelt af handicapudvalget, hvilket er 235 færre end i 

2019. Disse registreringer er bl.a. 

o registrering af indsendte scorekort fra tællende EDS runder spillet i Danmark, 

o registrering af indsendte scorekort fra spil i udlandet, som deltagelse i tællende 

turneringer og spil af private EDS-runder. Denne aktivitet giver stadig en del arbejde 

som følge af manglende data på scorekort (CR/SL/SSS o.l.), 

o behandling af scorekort til generhvervelse af et handicap, og 

o behandling af scorekort til genvinding af EGA handicap status. 

Udvalgets opgaver har været beregninger ved genvinding af EGA-handicap status, registrering af 

scorekort fra spil i udlandet, vejledning af spillere ved generhvervelse af handicap, kontrol af 

spillernes brug af selvregistrering, skønsmæssige reguleringer samt en del almindelige scorekort 

registreringer.   

Handicapudvalget har vagtordning, så der til enhver tid er en handicapvagt, der kan tage sig af alle 
handicapspørgsmål. Alle i udvalget kan altid kontaktes (se kontaktoplysninger i Medlemsguiden) for 
råd og vejledning i handicapspørgsmål, og alle henvendelser er meget velkommen. 
 

Kurt Bjernemose 

 



 
Begynderudvalget 
 
Det har været et helt usædvanligt travlt år for Begynderudvalget. Det er mange år siden, vi har fået 

så mange nye medlemmer, der ønsker at lære at spille golf. Det har været en stor fornøjelse, og det 
er også glædeligt, at rigtig mange af de nye, er unge og yngre medlemmer. Det giver en god 
aldersbalance i medlemstilgangen. 
 
Klubbens tilbud om intromedlemskab for 995 kr. er superattraktivt. Man kan altså for et overskueligt 
beløb få testet, om golf er noget for en. Og i 2020 har rigtig mange fundet vej til Hillerød Golf Klub. 
Manglende ferierejser pga corona har sikkert bidraget til den store interesse for vores udendørs 
sport. Begynderudvalget har derfor haft travlt med at hjælpe de mange nye intromedlemmer 
gennem begynderprogrammet. De nye medlemmer er dygtige og meget aktive, og det er lykkedes 
mange at få golfkørekort til stor bane i løbet af sæsonen.  
 
Således er 115 intromedlemmer blevet ”uddannet” golfspillere og har konverteret 
intromedlemsskabet til Lokalt medlem. Det er mere end det dobbelte i forhold til sidste sæson. Hertil 
kommer, at der fortsat er omkring 100 intromedlemmer, der venter på at afslutte begynderforløbet 
og få golfkørekortet i den kommende sæson. Vi forventer derfor også, at 2021-sæsonen vil tilføre 
klubben mange nye medlemmer. Vi har dog kun kunnet klare den store medlemstilgang, fordi vi har 
fået super god hjælp fra mange af klubbens medlemmer til de forskellige begynderaktiviteter. Det 
siger vi mange tak for.   
 
Begynderudvalget arrangerer fællesspil på Par 3 banen for 
intromedlemmerne. Det er typisk her, at de nye spillere 
får de 3 tællende runder, som er en del af kravene til 
golfkørekortet. 

 
Desuden skal de have trænernes GO, bestå en teoriprøve 
og gennemføre en introduktionsrunde på den store bane, 
så vi er sikre på, at det nye medlem kender regler og kan 
færdes på vores bane på en god måde. 

 
 
 
Der har været meget stor søgning til vores fællesspil på Par 3 banen. Jeg vil derfor gerne takke alle 
mentorer for at hjælpe de nye og kommende medlemmer til rette i klubben og at hjælpe med spillet 
på Par 3 banen.  
 
Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt for at kunne fastholde de nye medlemmer, at de føler sig godt 
behandlet i klubben, og at der bliver taget vare på deres ”uddannelse” som golfspillere. 
 



Selve ”uddannelsen” tager vores dygtige protrænere sig af. Vi hører kun meget positive kommentarer 
fra intromedlemmerne om træningen. Begynderudvalget har også et meget fint samarbejde med 
protrænerne.  
 

 
 
Begynderudvalget arrangerer også fællesspil og turneringer på stor bane for nye og nyere ”egentlige” 
medlemmer med et hcp på mere end 36. Vi spiller mandag og torsdag aften. Om torsdagen har en 
række mentorer på skift spillet med. En gang om måneden bliver der arrangeret Begynderturnering 
for denne medlemsgruppe. 
 
Det er dejligt at konstatere, at der har været stor tilslutning til disse aktiviteter.  
Vi vil også gerne sige mange tak for hjælpen til mentorerne, der har spillet med torsdag aften.  
 
Normalt stopper vores fællesaktiviteter med udgangen af september, men i år har vi pga den store 
interesse forlænget fællesspillet i hele oktober og yderligere en dag i november og december.  
 
Det er umuligt at give de nye spillere rutine, inden vi slipper dem løs. Min opfordring til alle 
medlemmer i klubben er at være hensynsfulde og venlige over for de nye medlemmer.  Det har stor 
betydning for nye spilleres lyst til at fortsætte medlemskabet i klubben, at de føler sig godt 
behandlet, også når golfkørekortet er i hus. 
 
Begynderne tilbydes undervisning i golfreglerne. Der er i 2020 gennemført 8 undervisningsaktiviteter 
hen over sæsonen. Det er også en markant stigning i forhold til tidligere år, og afspejler selvfølgelig 
medlemstilgangen. Der er ikke pligt til at deltage i undervisningen, men vi anbefaler det kraftigt. Det 
er Regel- og Ordensudvalget, der står for undervisningen. Tak for hjælpen med det. 
 
Vi bruger ikke den regelprøve, som DGU har udarbejdet, og som kan løses via internettet. 
Vi har i stedet udarbejdet vores egen prøve, som skal aflægges i klubben eller evt. hjemme. 
 
Begynderudvalget varetager også sammen med en række andre frivillige medlemmer af klubben 
Golfens Dag. Arrangementet var pga coronasmitten udskudt til søndag, den 21. juni. Det blev en stor 
succes med omkring 55 fremmødte. Ca. 20 af deltagerne meldte sig ind som intromedlemmer med 
det samme. I år deltog flere af klubbens elitespillere som instruktører sammen med flere af vores 
dygtige trænere. Det gav Golfens Dag et fin løft, og deltagerne udtrykte stor tilfredshed med 
arrangementet. 



  
 
Begynderudvalget har et super samarbejde med klubbens manager og sekretariat. Tak for det. 
 
Ved årets udgang udtræder Bente Kotzebue af udvalget. På udvalgets vegne vil jeg gerne sige tak til 
Bente for i mange år at have ydet et stort stykke arbejde i Begynderudvalget.  Samtidig kan vi byde 
velkommen til Tina Machalet og Matilde Van Hauen, der er nye medlemmer fra årsskiftet. Desuden 
arbejder vi på at etablere en særlig ungeafdeling i Begynderudvalget, der skal stå for de helt unge 
intromedlemmer. 
 
Også en tak til de øvrige medlemmer af Begynderudvalget. Alle gør et stort arbejde med 
begynderaktiviteterne. 

Bjarne Lau Pedersen 

Banekontrol 
Hele sæsonen i år har været præget af covid-19, og hvad deraf følger af restriktioner og 
begrænsninger, men banen har som vanligt stået velplejet og indbydende.  
 
Trods stor belastning på banen – fortrinsvis af klubbens egne spillere – har banekontrolkørslerne 
været gennemført som vanligt, fordi man har kunnet spille golf trods alt. 
 
Målsætningen for kørslerne er blevet opfyldt, skønt antal hold i år har været reduceret, men med den 
interesse, der stadig er i klubben for frivilligt arbejde, forventer vi i næste sæson atter at være fuldt 
bemandet. 
 
Som ovenfor nævnt er kørslerne gennemført uden de store udfordringer og det har – når vejret har 
vist sig fra sin gode side – været en fornøjelse at køre banen igennem og møde spillerne. 
 
Spilletempoet på banen er generelt tilfredsstillende, og spilletiderne, angivet på scorekortene, 
overholdes i store træk, og det har været glædeligt at se, at vejledningerne fra sekretariatet til 
spillerne for at holde tempoet i spillet stort set efterleves. 
 
Vi håber naturligvis, at vi i næste sæson har lagt coronaen bag os og igen kan færdes på banen uden 
restriktioner og begrænsninger, så alle får den glæde og fornøjelse af golfspillet, som man ønsker. 
 

Leif Hommelgaard 



Bladudvalget 
 
Bladudvalget varetager arbejdet med at udfærdige og udgive Medlemsmagasinet Golf.  
 

 

Det er redaktionens erklærede mål og intention at 
skabe et læseværdigt trykt magasin, der på en 
informativ og underholdende måde bringer historier 
om de mange aktiviteter, vi som golfspillere i Hillerød 
Golf Klub indgår i - eller kan blive en del af. Vi 
fokuserer i vores udgivelse på fællesskabet om selve 
sporten, om klubben og klublivet og om inspiration til 
aktiviteter, som Hillerøds golfere kan blive en del af, 
hvis de ønsker det, ligesom rammerne for vores 
golfoplevelser også bliver beskrevet.  
 

 
 
Med udgangspunkt i denne målsætning og vision for det redaktionelle indhold udkom Medlemsmagasinet 
GOLF, mens coronakrisen rasede, med et forårsnummer i forbindelse med sæsonstart i april. I bladet kunne 
man læse om medlemmer med en særlig historie, om klubber-i-klubben, om baneudvikling, om kommende 
arrangementer og turneringer samt om golfrejser til udenlandske baner.  
Desværre blev det efterfølgende nødvendigt at lukke mange golfaktiviteter ned for at holde Covid-19 smitten 
på afstand. På den baggrund blev det klart, da planlægningen af sommernummeret skulle indledes, at der 
faktisk ikke var noget at skrive om, og det blev derfor besluttet ikke at udgive sæsonens andet nummer af 
Medlemsmagasinet GOLF. 
 
Det er udvalgets håb, at Medlemsmagasinet igen i 2021 vil kunne udkomme i fuldt omfang og med et 
redaktionelt indhold, der knytter sig til den ovenfor beskrevne målsætning, ligesom magasinet også stadig i en 
digital udgave vil blive placeret på klubbens hjemmeside. Foreløbig er der planlagt et forårsnummer, der vil 
udkomme 6. april 2021.  

 
Bjarke Schmidt 

Redakteur 

 
Onsdagherrerne (HGK’s herreklub) 
Corona, Corona og atter Corona 
 
Vi nåede op på 110 medlemmer i året, der nu er ved at rinde ud, og vores turnering blev afviklet i 
lyset af de mange restriktioner, som Coronaen medførte. 
 
Fra start indførte vi SELVREGISTRERING, som blev godt modtaget af Onsdagsherrernes medlemmer. 
Fra udvalgets side havde vi store forventninger til ”fair play” og ingen snyd med scores, da der ikke 
skulle afleveres scorekort. Udvalget foretog få stikprøver og fandt ganske få fejl. Tak for det!! 
 
Vi gennemførte en succesfuld udflugt til Gilleleje Golf Klub med deltagelse af ca. 30 Onsdagsherrer. 
 



Der blev kun gennemført en sammenkomst på grund af Coronarestriktionerne. Den første onsdag i 
oktober havde vi afslutning med præmieoverrækkelse. Heri deltog ca. 40 Onsdagsherrer, hvor vi fik 
de traditionelle Gule Ærter og Pandekager.  Klubbens sponsor, Hans Nielsen fra Holte Vinhandel, 
deltog ligeledes, og vi smagte årets julevin og julerom. 
 
Vi ønsker alle vores medlemmer en rigtig glædelig jul, og vi håber at mødes i 2021 til en ”Coronafri” 
sæson. 

Onsdagsherreudvalget 
Bent, Truels, Jess, Kurt og Ralf 

 
 
Sponsorudvalget 
 
Vi takker for samarbejdet med vores sponsorer og samarbejdspartnere i 2020 og ser frem til det 
kommende år, hvor vi vil arbejde på et større medlemskendskab til dem, som støtter Hillerød Golf 
Klub, og samtidig gøre det mere attraktivt at være sponsor og samarbejdspartner. Vi vil blandt andet 
sørge for flere muligheder for sponsorerne for at markedsføre sig over for vores medlemmer. 
 
Opgaverne for sponsorudvalget i 2021 vil bl.a. omfatte events for sponsorer og samarbejdspartnere, 
flere sponsorer til vores nye driving range samt salg af både de nye og de resterende ”huller” på 
vores 18-hullers bane. 

Kim Hyrzkov 
 
 
 

Tirsdagsdamerne (HGK’s dameklub) 
Året 2020 blev på mange måder et anderledes år på godt og ondt, men som i alle eventyr endte det 
alligevel mest godt. 
 
Vi havde lagt an til en sæson i lighed med de foregående sæsoner, hvor vi plejer at starte med en 
fælles middag og informationsmøde, men på grund af Covid-19 situationen i Danmark, som brød ud i 
marts, måtte vores informationsmøde aflyses og udskydes, indtil forsamlingsloftet blev hævet så 
meget, at vi med rimelighed kunne mødes med en lidt større gruppe end 10. 
 
Hvad gør man så? Udvalget gennemgik årets program en ekstra gang og fik flyttet rundt på forskellige 
aktiviteter, ligesom vi også med stor ærgrelse måtte aflyse vores traditionsrige udflugt og udskyde 
den til den kommende sæson, hvor vi håber, den kan gennemføres. 
 
Det næste vi gik i gang med var at udsende ugentlige nyhedsbreve til medlemmerne, nu hvor 
klubhuset og omklædningsrummet var ’lukket land’. Samtidig etablerede vi en udendørs postkasse til 
tirsdagsdamernes scorekort, som først blev hentet og tastet efter 24 timer, så eventuelle spor af virus 
ville være væk.  
 
Til vores store glæde lykkedes det dog hen over sommeren at kunne afholde vores grillaften, som så 
blev brugt til et ’midtvejsmøde’ med informationer og udveksling af idéer. Vi glædede os også over, 
at HGK Ugen i uge 32 kunne gennemføres, dog primært med spil og ikke med alle de sociale 
arrangementer, der havde været planlagt. Tirsdagsdamernes bidrag til ugen var Boobs ’n Balls, hvor 
også herrerne deltog, og efter turneringen kunne vi glade overføre kr. 13.100 til Kræftens 
bekæmpelse, hvilket må siges at være en stor succes. 
 



I vinteren 2019/20 afviklede vi en stableford, eclectic-turnering på vores vinterbane. Tak til 
onsdagsherrerne for at inddrage os i dette sjove tiltag. Vi optræder nemlig som en række hos 
onsdagsherrerne, og vi vil forsøge at gentage succesen i vinteren 2020/2021. 
 
Vi afsluttede sæsonen 2020 med ”Towli golf” over 12 huller, som alle skulle spilles og tælles på 
forskellig måde. Efterfølgende havde vi præmieoverrækkelse og ”afslutningsmiddag med afstand” for 
40 deltagere, hvilket var det tilladte forsamlingsantal på dette tidspunkt. Som altid hyggeligt med god 
mad, livlig snak og masser af præmier. 
  
I 2020 har vi været 111 glade tirsdagsdamer, som vi håber at se igen i 2021 – meget gerne sammen 
med mange nye tirsdagsdamer. 
 
Udvalget har i 2020 bestået af Merete Elleboe, Lis Brammer, Lis Rathsach, Annie Madsen og 
undertegnede. Ved afslutningen meddelte Lis Rathsach, at hun ønskede at trække sig som formand 
for Udvalget, hvilket vi naturligvis var kede af, da vi skylder Lis stor tak for den kæmpe indsats, hun 
har ydet gennem sine år i Udvalget, men da vi stadig har lov at trække på Lis og samtidig er så 
heldige, at vi fik tilsagn fra to tirsdagsdamer om, at de gerne vil gå ind i Udvalget, ser vi de kommende 
sæsoner i møde med sindsro. 
Her ved afslutningen af sæsonen 2020 takker Udvalget vores sponsorer Hillerød Vinkompagni, 
Kontorland og Redhill Design & Print samt naturligvis vores ’egne’, nemlig shoppen og restauranten. 
Vi sender også en stor tak til kontoret: Helle Boisen, Anita Neesgaard og Kim Hyrzkov for al deres 
hjælp sæsonen igennem, og naturligvis også til hele greenkeeper-teamet for en fantastisk bane. 
 
Tak for 2020 – og på glædelig gensyn i 2021! 

På udvalgets vegne 
Lisbet Pals Svendsen 

 
 
 
 
Regel- og ordensudvalget 
 
2020 har været et stille år. Vores primære fokus har været begynderundervisning. Den meget 
positive medlemstilvækst har selvfølgelig tilsvarende betydet ekstra undervisningsaktivitet. 
 
Hen mod den kommende sæson har vi planlagt nye aktiviteter med Begynderudvalget, for at vi 
sammen giver de nye medlemmer en endnu stærkere introduktion til golfsporten. 
 
Vel mødt i 2021! 

Mikael Wille 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Bridge 
I denne sæson (2019/2020)er der lidt færre medlemmer i bridgeklubben – p.t. er vi 67 medlemmer – 

Der spilles bridge hver 14. dag i vintersæsonen, med deltagelse af 40-50 spilere..  

Vi håber, at der er nogle af alle de nye medlemmer der spiller bridge, som kan erstatte de 

medlemmer, der er faldet fra. 

 
Birte Kildgaard 

 
 
Arrangementsudvalget 
 
2020 – sikke et år for et udvalg, som har de bedste intentioner om samvær og sociale arrangementer 
i vores dejlige golfklub, men som må indse og indstille sig på, at vi ikke er herrer over alt. 
 
Vi var heldige at gennemføre to – igen succesfulde – bankospil, et i januar og et i marts, og havde 
annonceret om endnu 2 i efteråret 2020, som vi desværre måtte aflyse. 
 
Samme vej gik det med juletræsfesten, som vi havde stor succes med i 2019. 
 

 

Midt i det hele – og med det 
skønneste sommervejr – lykkedes det 
os heldigvis at gennemføre vores 
første HGK-uge. En uge med 
fantastisk vejr og masser af golfspil, 
og hvor nye sociale relationer blev 
dannet på kryds og tværs. 
 
Premieren for Hillerød Golf Uge var 
en succes. Tak til alle som deltog. Tak 
til alle sponsorere og en særlig tak til 
sponsorerne Golf Plaisir og 
BilligeGolfbolde.dk. 
 
Allerede ugen efter bekræftede vi i 
en mail til alle medlemmer, at 
Hillerød Golf Uge er kommet for at 
blive. Om Mette vil, om mængden af 
vaccinen øges, og om Corona’en er 
noget vi taler om i datid, afvikles 
Hillerød Golf Uge 2021 fra den 3. til 
den 7. august. 
 
– Så hold jer klar! 

 
Arrangementsudvalget ønsker alle et godt 2021. 

Lone Reuther 



Bestyrelse og udvalg i 2020 
 
Bestyrelse 
Jan Aarup, Lars Broch Christensen, René Kjærsgaard-Nielsen, Lone Hornshøj Reuther, Henning 
Hansen, Jan Mayland Madsen  
 

Baneudvalg 
René Kjærsgaard-Nielsen, Dennis Jensen, Peter Knudsen, Henrik Pedersen, Jørgen Boyer-Søgaard, 
Kim Hyrzkov 
 

Klubhusudvalg 
Kim Hyrzkov, Poul Grønbek, Niels Daugaard Sørensen, Jens Nørgaard, Ejgil Jensen, Søren Lykke 
Jensen, Kurt Neiiendam, Jens Voetmann, Pelle Lundkvist, Jytte Helle, Karen Ringsing, Mette Pihlgren, 
Denise Ege 
 

Turneringsudvalg 
Carsten Skovgaard, Torben Erichs, Bo Jespersgaard, Truels Hjort Hansen, Bo Johanneson, Inge-Lis 
Kanstrup, Birte Kildgaard, Jørgen Lindhoff, Tina Machalet, Jan Mayland Madsen, Karsten Melson, 
Lars-Henrik Sommer, Knud Østergaard Hansen, Poul Woodall 
 

Handicapudvalg 
Kurt Bjernemose, Ulla Boyter, Bent Krogsaa, Helle M. Knudsen, Anette Prindahl, Erik Larsen 
 

Regel- og Ordensudvalg 
Mikael Wille, Kurt Bjernemose, Ole Haag, Jens Tønnesen, Mikkel Lund  
 

Arrangementsudvalg 
Lone Hornshøj Reuther, Marianne Gram-Nielsen, Hanne Lise Salling, Sussi Slangerup, Ejgil Nielsen, Bo 
Johanneson 
 
Juniorudvalg 
Bo Gregers Winkel, René Krieger Christensen, Shøle Offenbach, Mette Jensen, Teddy Birch Petersen, 
Thomas Dam Nilsson, Mikkel Lund, Kristian Mangor Olsen, Andreas Thorsson 
 
Kontaktudvalg 
Kim Hyrzkov, Anders Kjergaard, Jon Johanneson, Dennis Jensen, Thomas Dam Nilsson, Kristian 
Mangor, Helle Boisen 
 

Sportsudvalg 
Carsten Skovgaard, Claus Gelhede, Kristian Mangor Olsen 
 

Magasin: 
Bjarke Schmidt, Helle Boisen, Henning Hansen, Ejgil Jensen, Per Kristensen, Ole Pries 
 

Hjemmeside: 
Kim Hyrzkov, Helle Boisen, Bo Johanneson 
 

Tirsdagsdameudvalg 
Lis Rathsach, Lis Brammer, Merete Elleboe, Annie Madsen, Lisbet Pals Svendsen  
 

Onsdagsherreudvalg 
Ralf Oest, Truels Hjort Hansen, Bent Breiner, Jess Nørgaard, Kurt Koudahl Petersen 
 

 



 
Begynderudvalg 
Bjarne Lau Pedersen, Flemming Andersen, Jens Berner, Hanne Gylvin, Jane Jellingsø, Bente Kotzebue, 
Sinja Nyholm, Allan G. Svendsen 
 

Sponsor-/partnerudvalg 
Kim Hyrzkov, Lars Broch Christensen, Henning Hansen, Per Kristensen, Lars Olsen, Jørgen Boyer-
Søgaard 
 

EDB 
Bo Johanneson 
 

Kaptajner 
Carsten Skovgaard, Kristian Mangor, Kasper Visti Christensen, Christian Eriksen, Peter Hemmingsen, 
Ejgil Nielsen, Hans Harder, Casper Hansen, Michael Lehmann, Ole Høeberg, Bente Mørch, Claus 
Gelhede, Bjarne Vistrup, Jørgen Lindhoff, Bent Breiner, Jess Nørgaard 
 

Kaptajner, juniorer 
Mikkel Lund, Mikael Koch Jensen, René Krieger Christensen, Shøle Offenbach 
 

Banekontrol 
Leif Hommelgaard, Hanne Hommelgaard, John Jakobsen, Anders Mørch, Klaus Mortensen, Niels Holst 
Nielsen, Niels Kurt Koudahl Petersen, Mette Pilgren, Lars Thomsen, Maria Vittrup, Preben Vittrup, 
Poul Woodall 
 

Bridgeudvalg 
Birte Kildgaard, Holger Stokholm Falk, Lene Falk  
 

Juniorfonden 
Bjarke Schmidt, Ulla Wille, Niels Holst Nielsen, Lars Kruse, Morten Offenbach 
 


