Året der gik – 2018
Velkommen til 2018-udgaven af året der gik – en lille beretning om mange af de aktiviteter, vi
løbende henover året har gennemført i vores klub.
Som I kan læse på de kommende sider, har vi i 2018 fortsat den meget positive udvikling på virkelig
mange områder i klubben, og der har været stor aktivitet i rigtigt mange af vores udvalg.
Vi har også i 2018 vundet flotte mesterskabstitler, som understreger at vi fortsat har en stærk
position på såvel elite- som breddeplan – både på senior- og juniorsiden. Og vores pipeline af dygtige
golfspillere er god, så vi ser med stor forventning frem mod gode resultater også i de kommende år.
Økonomien har vi fået fint styr på, og det forventes, at vi kan afslutte regnskabsåret med et overskud,
som er i overensstemmelse med budgettet. På medlemssiden er vi ikke helt nået i mål med vores
forhåbninger om som minimum at kunne have en 0 vækst. Den 1. januar 2019 er vi 12 senior- og 8
juniormedlemmer færre, end vi var ved indgangen til 2018. Det er ikke noget dårligt resultat, hvis vi
sammenligner os med andre nordsjællandske golfklubber, men understreger vigtigheden af, at der
konstant skal være maksimalt fokus på at tiltrække nye medlemmer, for at vi kan holde en stabil
økonomisk udvikling. Så vi vil forsøge at forstærke denne indsats i det kommende år, og her er vi
meget afhængige af, at vi kan løfte i fællesskab og hjælpe hinanden og klubben med at løse disse
udfordringer. Det vil også i 2019 være en af vores vigtigste opgaver at sikre, at de nye medlemmer
bliver godt integreret i klubbens sociale liv, så de får spillet noget golf og lærer en masse nye
mennesker at kende.
Mange opgaver i den daglige drift af golfklubben ville vi ikke kunne løfte, hvis ikke vores store gruppe
af frivillige medlemmer konstant hjalp til med løse nogle opgaver. Også i 2018 er der gennemført en
række projekter udelukkende på basis af frivillig arbejdskraft til stor glæde for alle klubbens
medlemmer og gæster.
Efter års usikkerhed om byggeriet af Favrholm Station og den nye tunnel under S-banen er vi i
slutningen af 2018 kommet et betydeligt skridt videre, idet det nu er helt sikkert, at tunnelen
kommer til at ligge i forlængelse af vores indspilsområde ved driving range – en placering vi har
arbejdet intenst på at få besluttet de sidste par år. Samtidig er vi nu i gang med at få udarbejdet en
ny masterplan for hele vores bane, således at vi kan sikre, at vi har en super sprit ny bane klar til
foråret 2021. Vi ser meget frem til at arbejde videre med dette i begyndelsen af 2019.
Afslutningsvis en stor tak til alle frivillige i klubben, alle udvalgsmedlemmer, alle ansatte, vores
partnere i restaurant og shop og vores bestyrelse for en kæmpe indsats i 2018 – og ønsket om et
rigtigt godt golfnytår til jer alle. Vi glæder os til at se jer på banen igen til foråret.
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.
Og lige som tidligere har det meget langstrakte forløb omkring station og placering af tunnel
forhindret deciderede udviklingstiltag. Men som meddelt er tunnelplaceringen så sikker, som den kan
blive, og Philip Spògard er i gang med en masterplan, hvor udvalget vil deltage i gennemgang og
evaluering af udkastet til denne.
Vi får nye, forenklede golfregler med virkning fra 1. januar, så vi har gennemført en gennemgang af
vore røde og gule markeringer sammen med Regeludvalget med henblik på, at disse i 2019
reflekterer de nye golfregler.
Vi fik taget hul på det dræningsprojekt, som bevillingen på generalforsamlingen gav mulighed for at
starte, men har desværre ikke nået det, vi havde planlagt, pga. sygdom i greenkeeperstaben.

Drænarbejde – hul 11-7-8

Hul 3 – endnu en sprængning på det gamle vandingsanlæg

Og helt underligt blev det så, da sommeren bragte decideret tørke med sig, hvor man tænkte, at vi
skulle bruge pengene på et vandingsprojekt i stedet. Vi investerede i et mobilt vandingsanlæg, så vi
kan tage vand fra søerne og derigennem bruge mindre grundvand.
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.
Udvalget glæder sig til arbejdet med vort nye banelayout og til for alvor komme i arbejdstøjet igen.

Hul 2 – Kontrasten mellem green og fairway under tørken

Hul 16 – Kunst-tee under opførelse

Hul 15 – lige efter første klipning af det nye teested

Klar til eftersåning med den nye græstype ”Pure select”

Vi ses på banen!
René Kjærsgaard-Nielsen

Turneringsudvalget
Turneringsudvalget har i 2018 stået for afviklingen af i alt 17 turneringer fordelt på 10
klubturneringer, 3 divisionsweekender, 3 eliteturneringer samt klubmesterskaberne for Juniorer,
Herre/Damer, Mid-age, Seniorer, Veteraner og Super Veteraner. Turneringerne blev afviklet over i alt
23 spilledage.
Der var for 2018 planlagt 10 klubturneringer, som alle blev gennemført og med et bedre
deltagerantal end i 2017, således stillede ikke mindre end 691 spillere til start i årets klubturneringer.
Sæsonen blev åbnet den 14. april, hvor åbningsmatchen blev afviklet, og i den forbindelse havde vi
verdenspræmiere på ”Åbningsmatch par 3 banen”, for de af vores medlemmer som endnu ikke
opfylder handicapkravet til at kunne deltage i åbningsmatchen på den store banen – et tiltag der er
kommet for at blive.

Igen i 2018 var fire af årets klubturneringer tællende til udtagelsen til Abacus KlubCup og efter de
indledende kvalifikationsrunder kunne der udtages et hold bestående af:
Lars Bak, Torben Kim Pedersen, Bjarne Madsen, Torben Erichs, Tommy Märcher
Landsdelsfinalen blev afviklet den 9. september i Hjortespring Golfklub, hvor det blev til en 5.plads i
det 15 hold store felt.
Hillerød Pokalen var igen i år præget af et stærkt felt af spillere, således lå deltagernes hcp. for
herrerne i intervallet +3,5 – 4,9 og for damerne i intervallet +1,6 – 4,0.

Vinderne af Hillerød Pokalen:

Nicolai Nøhr Madsen
Resultat: 68 68 64 199

Fie Kjærgaard Olsen
Resultat: 69 69 70 208

Herudover var vi i år også været vært for en af DGU’s turneringer, nemlig 3. afdeling af DGU Elite
Tour, herrer, der blev afviklet den 4./5. august.

Vinderne fra Fødselsdagsturneringen med Nykredit som sponsor.

Der var fint vejr på dagen, hvilket også kunne ses på scores, således var der dyst om førstepladsen
mellem to spillere med hver 38 point, men med bedste bag-9 var det Michael Lehmann, der tog
sejren – tillykke!

Årets sidste turnering,
Juleturneringen, blev
afviklet den 9.
december, og det på
sommergreens,
hvilket jo ikke her helt
normalt for årstiden.

Klubmesterskaberne blev i år afviklet den 22./23. september, hvor alle rækker spillede. Desværre var
der igen i år sparsom tilslutning fra det kvindelige køn i rækkerne fra Mid-age og opefter, dog
lykkedes det at stille en række i senior damer og veteran damer.
De 8 bedste fra juniorklubmesterskaberne gik videre til klubmesterskaberne i hulspil, hvor Frederik
Eriksen endte som vinder, og han blev derved klubmester to gange i år 2018. Stort tillykke til vores
nye klubmestre.

Klubmestre i alle rækker (fra venstre): Lis Rathsach (V), Peter Brehm (SV), Mette Sylvest (S), Ken Rosenvinge (V); Victor
Gregers Winkel (MIX-B), Lars Broch Christensen (S), Fie Kjærgaard Olsen (D), Fie Ekman (P), Thomas Hau Knudsen (Midage), Frederik Eriksen (D), Morten Toft Hansen (H).

På par 3 banen blev der også holdt juniorklubmesterskaber. Det var i E-rækken med August Gregers
Winkel som vinder og Esther Lindqvist Nielsen som runner-up.
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 muligt har mulighed for at
deltage, samt at der ikke er banelukninger flere weekender i træk, således at de spillere, som ikke
ønsker at spille klubturneringer, også kan komme ud at spille på vores egen bane.
Tak for 2018! 2019 er lige om hjørnet – vi ses!
Carsten Skovgaard

Juniorudvalget
Året 2018 var endnu et godt år i Hillerød Golf Klubs Juniorafdeling. Vi har opnået mange flotte
individuelle turneringsresultater, og der har været tilbudt breddeaktiviteter hver torsdag.
Også i år har vi haft mentorer på vores helt unge juniorhold. Det har været en succes og en stor
fornøjelse, som vi vil fortsætte med fremover. Vi har trænet i stationer, spillet spil på par tre banen
og spillet golfrundbold. Trænet regler og etikette. Vi har haft et sommersæson-afslutningsarrangement til stor glæde for alle. En sommerlejr, som også fik hjælp af mentorer, og til sidst en
sæsonafslutning med konkurrencer indendørs, med præmieuddeling og pandekager med is. Mange
nye tiltag, som vi vil gentage i det nye år, suppleret med et par nye. Vi kan dog godt bruge en del flere
mentorer, så vi opfordrer alle i HGK med en interesse i at styrke fødekæden til ’de voksnes rækker’ til
at melde sig enten som mentor eller som hjælper til at løse enkelte opgaver for udvalget .
Vi har stor succes med Micro-holdet, som består af børn fra 4-7 år og deres forældre/bedsteforældre. Alle bestod og modtog Micro-kortet med stolthed. Til næste år glæder vi os til at se dem
igen + de nye små. Nogle skal træne til Micro-kort 2 og de nye til Micro-kortet.
Vi har også igennem 2018 haft forældre, som gerne har tilbudt at lave månedlige arrangementer for
de yngste juniorer vinteren igennem, og de allerede afholdte arrangementer har haft pænt besøg.
Udvalget takker for den store indsats, vores mentorer har ydet gennem sæsonen, og vi håber, at flere
er klar til sæson 2019, da dette er en meget vigtig del af indsatsen for at få flere unge ind i
golfsporten.
En kort beretning fra Microgolferne 5-7 år
(mentor Andreas Thorsson)

Vi startede året med 12 microer, og i løbet af sæsonen fik vi flere og flere nye, og til sidst var vi hele
19 på holdet.
Vi mødes hver torsdag kl. 16.30 til 17.30, og vi starter hver træning med en lille opvarmning.
Efter opvarmningen deler vi deltagerne op i små grupper, der kommer rundt på de forskellige
stationer. (drivingrange/indspil/putning/par 3 bane)

I den varme sommer blev det ofte tid til en hyggeis, og vi sluttede forårssæsonen af med pandekager
og is.
Årsafslutningen blev en lille fest, med konkurrencer, kage og saftevand og fine præmier sponsoreret
af klubben.
2 spillere rykker op til juniorerne næste sæson, så vi har fortsat få ledige pladser på holdet. Vi ønsker
Ellen og Dicte-Marie held og lykke.
På gensyn til en ny sæson.

Next Generation
Det har endnu engang været et travlt år for klubbens Next Generation trup der ikke bare leverer en
god og intens indsats ved deres ugentlige træningspas, men også er meget aktive ved diverse
turneringer landet over.
Next Generation er vores bedste juniorspillere og består pt af 15 spillere, som alle gør en særlig
indsats for at nå deres mål i sporten.
Der har været rigtig mange flotte resultater i Hillerød Golf Klubs Juniorafdeling gennem sæson 2018,
og vi var især meget stolte, da vi kunne slutte sæsonen med endnu et DM og en ny spiller som blev
udtaget til juniorlandsholdet (stort tillykke til Sarah Skovgaard). Vi har lige nu 6 af vores spillere under
landsholdtrøjen, hvilket vi er meget stolte af.
Hillerød Golf Klub vandt årets Mini Tour 3
Det blev til et flot landsmesterskab for vores unge talenter Rasmus Thomsen, Carl Oscar Fredheim,
Malte Lund og Kevin Agerbo, der vandt Mini Tour U16 i Distrikt 4 (København og Nordsjælland).
Det bliver spændende at følge dem i årene fremover.
U16D-5
På Billedet:
(Mikkel Lund)
Carl Oscar Fredheim
Rasmus Thomsen
Malte Lund

DM GULD til Hillerød
For andet år i træk kan Hillerød Golf Klub kalde sig for Danmarksmestre for juniorhold. Hillerøds
juniorelitehold vandt flot landsmesterskabet på Holbæk Golf Clubs bane og vandt senere i fornem stil
DM. Holdet bestod i år af Frederik Schat-Holm, William Petersen, Frederik Eriksen, Kristoffer Øien
Augustesen og Sarah Skovgaard. Stort tillykke med det flotte resultat.
DM Junior-elitehold
På billedet:
Frederik Eriksen
Frederik Park Schat-Holm
Kristoffer Øien Augustesen William
Nybo Petersen.

Juniorudvalget

Handicapudvalget
Handicapudvalget består af 4 medlemmer. Udvalget varetager opgaverne med etablering og
reguleringer medlemmernes handicaps, samt hjælpe klubbens øvrige udvalg i handicapspørgsmål,
hvor der er behov for det.
En golfspiller har enten et EGA-handicap imellem +6 og 54, og i HGK gælder det ca. 900 medlemmer,
eller et Klub-handicap med en værdi imellem +6 og 72, og her er der i HGK 260.
Der er i 2018 foretaget godt 11360 registreringer af scores, imod ca 7900 i 2017 og 9600 i 2016:




4728 registreringer kommer direkte fra GolfBox som følge af medlemmets deltagelse i
golfturneringer, hvilket er ca. 1000 flere end i 2016.
4763 har foretaget selvregistrering, imod 3740 i 2016. Fejl ved selvregistreringerne
forekommer stadig, men antallet er lavt og selvregistrering er en klar succes.
Godt 786 registreringer er foretaget manuelt af handicapudvalget, hvilket er 86 flere end i
2017. 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 handicapstatus.
Udvalgets væsentligste opgaver er den årlige handicapregulering (AHR) af alle spillere med EGAhandicap, 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, skønsmæssig reguleringer og også stadig en del almindelige scorekort registreringer.
Men vi har fået flere opgaver med at kontrollere registreringer samt med at afhjælpe
fejlregistreringer.
Handicapudvalget har vagtordning, så vi altid kan kontaktes (se kontaktoplysninger i
Medlemsguiden) for råd og vejledning i handicapspørgsmål, og alle er meget velkommen til at
kontakte os.
Kurt Bjernemose

Sportsudvalget
Klubbens sportslige målsætninger for 2018 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.”

Joachim B. Hansen (JB)
vinter Challenge Touren
2018.

Vi kan her ved udgangen af 2018 konstatere, at vi lever op til vores samlede målsætninger, med et år
der bød på ikke mindre en 3 DM-/Landsfinale titler, fortsat repræsentation i den bedste damerække,
samt at vi har 4 spillere i landsholdstrupperne samt 1 i udviklingstruppen.
Herre 1 var igen i år tæt på oprykning til Santander-divisionen, således vandt de puljen i grundspillet
men tabte den afgørende oprykningskamp til Smørum. Men det var tæt på og præstationen viser, at
vi også på herresiden er med i toppen af dansk golf. Herre 2 blev nr. 2 i puljen og fik derfor ikke
muligheden for at spille om oprykning til 2. division. Herre 3 derimod vandt også deres pulje og
rykker dermed direkte op i 4 division.
2. holdet Herrer








Mikkel Lønstrup
Kristoffer Øien Augustesen
Morten Gram
Jonas Maahr
Mikkel Bartholin
Lukas Jackson
William Pedersen

Vores unge Damehold måtte i år tage til takke med en 3. plads i pulje, hvilket sikrede, at de bliver i
Santander divisionen, men desværre ikke fik muligheden for at spille med om medaljer i år. Holdet
var også svækket i hele sæsonen, idet Line Toft Hansen ikke blev sin håndledsskade kvit i løbet af
sæsonen.
Og igen i år kan vi glæder os over vores NextGeneration-spillere. Udover at de fortsætter med at
etablere sig som stamspillere på vores bedste hold på både dame- og herresiden, forsvarede de
Danmarksmesterskabet fra sidste år i U22 eliteserien. Holdet bestod af Frederik Eriksen, William N.
Petersen, Frederik Schat-Holm, Kristoffer Øien Augustesen og Sarah Skovgaard Bils.
Og de var ikke de eneste af vores unge spillere, som gjorde det fortræffeligt. Vores Mini 3 – U16,
bestående af Carl Oscar Fredheim, Malte Lund, Rasmus Thomsen, Kevin Agerbo og Natasha
McCluskey Nielskov gik også hele vejen op vandt Landsdelsmesterskabet.
To af vores unge talenter er fortsat i DGU’s søgelys, således er William N. Petersen en del af DGU’s
udviklingstrup, og Sarah Skovgaard Bils er optaget på Junior-landsholdet.
Det er en stadig ambition at udvikle dygtige spillere i klubben, og der er ikke tvivl om, at vores
styrkede samarbejde med kommunen og DGU vil fastholde denne proces.

Vi er generelt godt med i Regionsgolfen, hvor mellem 60 og 80 spillere hvert år dyrker konkurrencegolfen på niveauet under divisionsgolfen. Og i år blev det igen til et mesterskab, idet vores D-hold
endnu en gang gik hele vejen og vandt Landsfinalen og dermed forsvarede titlen fra sidste år. Holdet
bestod af Poul Grønbek, Søren Stuhr Petersen, Torben Erichs, Tina Machalet, Dorte Lægteskov,
Kirsten Hau og Jess Nørgaard.
Landsvindere i regionsgolf – D-rækken







Søren Stuhr Petersen
Tina Machalet
Poul Grønbek
Kirsten Hau
Torben Erichs
Jess Nørgaard

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.
Held og lykke til alle i 2019 og tak for støtten fra sponsorer og medlemmer. Vi håber, at stadig flere i
2019 har lyst til at følge og støtte vores hold på banen og ude i verden.
Carsten Skovgaard

Klubhusudvalget
Klubhusudvalget samarbejder med klubbens daglige ledelse om at vedligeholde både det indvendige
og det udvendige klubhus samt de nærmeste omgivelser. Blandt større arbejder, som er afsluttet i
2018, kan nævnes:


Reparation af utæt tag over materielgården/greenkeeperværkstedet.



Udskiftning af hullede tagplader over bagrummene.



Plantning af ny bøgehæk mellem bagrum og omklædningsbygning – ud for tee 1.
o Desværre banede enkelte mellemmer sig vej mellem de nye planter – vi håber, at der
ikke er sket varig skade.



Klubbens udvendige advarsels- og orienteringslys med automatisk tænding (i alt omkring 20
enheder) er skiftet til LED-armaturer.



Klubbens træningsrum er blevet totalt renoveret.



Der er blevet etableret ”dividers” mellem udslagsmåtterne på driving range.



Rensning af afløb og faskine ved indgang til greenkeeperne.
o Desværre har det vist sig, at den tilknyttede faskine er utilstrækkeligt, således at
omlægning af afløb bliver nødvendigt.

Allan Nielsen har her sidst på året ønsket at træde ud af klubhusudvalget. Vi siger tak for mange års
indsats.
Jens Grove-Rasmussen

Begynderudvalget
2018 har været et travlt år for Begynderudvalget.
Vi har i løbet af året fået 60 nye medlemmer gennem introforløbet og dermed også 60 introer, der er
blevet egentlige medlemmer af klubben. Det er vi rigtig glade for. Men det har kun kunnet lade sig
gøre, fordi vi har fået god hjælp fra mange af klubbens medlemmer til de forskellige aktiviteter. Det
siger vi mange tak for.
Vi har fortsat et pænt antal intromedlemmer, som af forskellige årsager ikke er nået igennem
forløbet endnu, men som vi forventer vil fortsætte deres intromedlemskab i det nye år. Vi regner
derfor med, at 2019 også vil resultere i en række nye medlemmer til klubben.
Der er ingen tvivl om, at vores tilbud om en fadderordning til alle nybegyndere, bliver værdsat af
intromedlemmerne. Jeg vil derfor gerne takke alle faddere for at hjælpe de nye og kommende
medlemmer til rette i klubben og for at være mentorer ikke mindst ved spillet på Par 3 banen.
Fadderordningen bidrager til, at de nye spillere føler sig velkomne og godt behandlet i klubben. Det
er meget vigtigt, hvis vi skal lykkes med at fastholde nye og nyere medlemmer.
Begynderudvalget udvidede tilbuddet om fællesspil på Par 3 banen mandag formiddag. Der har
således været arrangeret fællesspil både mandag formiddag og mandag aften. Det vil vi også gøre i
den nye sæson, men i sommerferiemånederne, hvor der ikke er så meget tryk på, vil vi samle spillet
mandag aften. Vi skylder også en stor tak til de mentorer, der har givet en hånd med til fællesspillet
på Par 3 banen.

Begynderudvalget arrangerer også fællesspil og turneringer på stor bane for nye og nyere
medlemmer med et hcp på mere end 36. Vi udvidede i 2018 vores tilbud, så der blev spillet både
mandag og torsdag aften. Om torsdagen har en række mentorer på skift spillet med.
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.
Begynderudvalget har hen over sæsonen udarbejdet en kontaktliste over nyere spillere med
banetilladelse. Det er kun dem, der ønsker at stå på listen, der kommer på. Listen skal være en hjælp
til, at de nye medlemmer kan få udvidet deres kontaktnet til andre nyere golfspillere.
Der er omkring 60 spillere på listen.
Det er umuligt at give de nye spillere rutine, inden vi slipper dem løs. Den skal de selv opbygge, når
de har fået ”kørekort” til den store bane. Vi har desværre erfaret, at der har været nogle, men
heldigvis kun få episoder, hvor begyndere ikke er blevet behandlet ordentlig.
Min opfordring til alle medlemmer i klubben er at behandle nye medlemmer ordentligt og
hensynsfuldt. Jeg er overbevist om, at lidt vejledning er meget bedre end skæld ud. Det bevarer også
den gode ånd i klubben.
Begynderne tilbydes undervisning i golfreglerne. Der er i 2018 gennemført undervisning én gang hver
måned gennem sæsonen.
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 har lavet en aftale med Regel- og Ordensudvalget om at stå for undervisningen af
reglerne. Prøven vil naturligvis blive justeret her op mod nytår pga de nye golfregler.
Begynderudvalget har et super samarbejde med klubbens manager og sekretariat - ikke mindst Helle
Boisen. Tak for det.
Ved årets udgang udtræder Jette Heisterberg af udvalget. Jane Jellingsø er nyt medlem. På udvalgets
vegne vil jeg gerne sige tak til Jette for et stort stykke arbejde i Begynderudvalget. Jeg vil samtidig
byde Jane velkommen som nyt medlem.
Også en tak til de øvrige medlemmer af Begynderudvalget. Alle gør et stort arbejde med begynderaktiviteterne gennem året.
Bjarne Lau Pedersen

Banekontrol
De tre forgående sæsoner (2015, 2016 og 2017) har vejrmæssigt være noget blandet. I 2018 har vi
derimod haft en herlig solrig sommersæson, hvor banen har stået rigtig flot, til stor glæde for ikke
kun medlemmerne, men også for de mange greenfeespillere, der har haft fornøjelsen af at spille på
banen.

Udvalget har i sæsonen stor set opfyldt målsætningen, og vi har kunnet konstatere, at behovet for
banekontrol synes at være dækket, da vi kun har modtaget positive meldinger fra såvel medlemmer
som greenfeespillere.
Vi vil også i næste sæson kunne stille 10 hold, hvilket betyder, at vi stadig vil kunne opfylde en
målsætning på omkring 100 kørsler. Desværre har en af udvalgets meget trofaste medlemmer Niels
Peter Nielsen efter 10 år i udvalget valgt at stoppe. Udvalget siger tak for indsatsen og håber
naturligvis fremover stadig at møde ham såvel i klubben som på banen.
Kørslerne er generelt også i år gået rigtig godt – udfordringerne i forbindelse med 9-hullers bane og
pakningen i prime time i weekenderne har ikke voldt problemer; spillerne har generelt været
opmærksomme på tiltaget og taget ændringerne til sig.
Vi håber inden starten af næste sæson at vide lidt mere om arbejderne med den nye station,
underførslen under jernbanen og de ændringer, det vil medføre for banen.
Som konklusion kan vi sige, at sæsonen har været, som vi har kunnet ønske, og vi ser frem til 2019sæsonen med forventning.
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.
Medlemsmagasinet GOLF er i sæsonen 2018 udkommet med 2 numre: et forårs og et
sommernummer. I Magasinet har vi bragt 37 artikler, hvor det redaktionelle indhold som tidligere
sæsoner har drejet sig om interne klubforhold vedrørende træningsmuligheder,
juniorudviklingsarbejde, perspektiver der vedrører udviklingen af vores bane, omtale af medlemmer,
der i en særlig grad præger vores klub, spilleformer og turneringer. Bladet har tillige bidraget
inspiratorisk med et udsyn, der vedrører golfaktiviteter og -oplevelser, der ligger uden for klubbens
lokale regi. Det gælder fx artikler om golfrejser og omtale af nordsjællandske samarbejdsklubber mv.
Da det er vores vurdering, at der som et supplement til de digitale nyhedsbreve stadig er behov for
en mere dybdegående medlemskommunikation bragt i en trykt udgave, vil bladet også - og så længe
klubbens bestyrelse ønsker det - i sæson 2019 udkomme med 2 numre med et redaktionelt indhold,
der knytter sig til den ovenfor beskrevne målsætning. Herudover undersøges i øjeblikket muligheden
for, at magasinet også vil kunne læses på nettet.
Bjarke Schmidt
Ansvarshavende redaktør

Onsdagherrerne (HGK’s herreklub)
Vi indledte sæsonen med introduktionsmøde den 11. april med deltagelse af et rekordstort antal
”gamle” og kommende medlemmer.
Sæsonen startede den 18. april – og hvilken sæson! Fantastisk vejr og bane, der bare blev bedre og
bedre, og vi nåede op på at runde 120 medlemmer. – Og mange fik forbedret deres hcp., ikke mindst
takket være den tørre bane.
Vi arrangerede udflugt i maj til Skjoldenæsholm (Trend Jones-banen) – en krævende en af slagsen,
men som mange af de 28 deltagere var glade for at prøve.
I september gik udflugten til Hornbæk, hvor godt 30 deltog, og hvor vejret igen var strålende.
I juni afholdt vi en holdturnering, hvor vores sponsor Hans Nielsen fra Holte Vinlager kom til stede
efter spillet og fortalte om spændende vine, som vi smagte og havde mulighed for at købe til
fornuftige priser. I 2019 vil det blive muligt at spille denne turnering i 3 perioder hen over dagen, så
både morgenfriske og arbejdsramte har mulighed for at deltage.
Hans Nielsen havde igen givet en 12 liters rødvin som Hole-in-one præmie, men det lykkedes ingen af
klubbens medlemmer at vinde præmien.
Vi tilbød en speciel 9-hullers række, men der var ingen tilslutning hertil, og vi vil ikke fremkomme
med tilbuddet til næste år.
Sæsonen blev som vanlig afsluttet med gule ærter og pandekager med is og selvfølgelig smagsprøver
og orientering fra Hans Nielsen om diverse vine. Fremmødet til afslutningsmiddagen var skuffende og
ikke på højde med tidligere år.
Vinterturneringen 2017/2018
blev med et begrænset antal
deltagere, hvilket bl.a. skyldtes
det dårlige vejr.
Vinterturneringen skydes i gang,
så snart vinterbanen er
etableret. Der kan spilles alle
dage om ugen, men kun
afleveres et scorekort pr. uge,
jævnfør vinterbanereglerne på
vores
hjemmeside/opslag/plakat.

Onsdagsherreudvalget
Bent, Lars, Truels og Ralf

Tirsdagsdamerne (HGK’s dameklub)
Vi har i år været 120 tirsdagsdamer. Gennem sæsonen møder ca. halvdelen op hver tirsdag. Årets
program bringer os igennem forskellige spil-former i golf. Dette suppleres med nogle større
arrangementer som udflugt, venindedag, grillarrangement og Pink Cup, hvor vi spiller turnering med
frokost/middag og præmier.
Sæsonen startede med formøde d. 3. april. Her præsenterede vi årets program, og vi sagde pænt
goddag til hinanden efter en lang vinter.
Til vores gennemgående turnering benytter vi Golfbox og det tilhørende turneringsprogram. Alle
spillere melder sig til i golfbox. På to af spilledagene har udvalget blandet de spillere, der havde meldt
sig, til ’hjulet drejer’. Det har givet mulighed for at spille med flere forskellige tirsdagsdamer.
I år har vi for første gang haft egne, nedskrevne turneringsbestemmelser. Dette har hjulpet os til at
træffe retfærdige beslutninger, når vi var i tvivl. Turneringsbestemmelsernes første udgave revideres
inden sæson 2019, da vi må erkende, at vi i første omgang ikke har forudset alle situationer .
I 2018 har vi bibeholdt 5 rækker, A-, B-, C-, D-række og 9-hullers række. Der er ikke så mange
tilmeldte i 9-hullersrækken, men vi vil gerne dække det eksisterende behov.
Vores udflugt gik i år til Holbæk og var en stor succes. Vi var heldige med dejligt vejr, hvilket nærmest
er en betingelse for at nyde denne meget specielle bane. Venindedagen havde 48 deltagere. Vi
hyggede os. Igen i år var vi tilmeldt Pink Cup. Vi tilknyttede Pink Cup til vores hyggelige grillaften
(indendørs i varmen!), og tilslutningen var meget tilfredsstillende. Vi forestiller os, at der her er
mulighed for ’vækst’ og yderligere sjov….. og forhåbentlig en udendørs grillaften!
Sæsonen 2018 vil blive husket for helt fantastisk golfvejr. Det har vi nydt. Det gav os også
udfordringer, vi ikke har prøvet før – de tørre baner fik bolde til at rulle steder hen vi ikke før har
været . Efter vores turneringsafslutning, har spillet fortsat til sommergreens langt ind i efteråret.
Dejligt!
I vinteren 2018/19 afvikler vi en stableford, eclectic-turnering på vores vinterbane. Tak til
onsdagsherrerne for at inddrage os i dette sjove tiltag.
Vi sluttede den ’almindelige’ sæsonen 2018 med vores traditionelle afslutningsturnering,
afslutningsmiddag og præmieoverrækkelser. Som altid meget livligt, god mad og masser af præmier.
Vi havde også en meget konstruktiv dialog og mange gode forslag, som vi vil prøve at inkludere i
næste års program.
Den påbegyndte, løbende udskiftning i udvalget er nu tilendebragt. Tre medlemmer, heraf de to
’veteraner’ i udvalget, er stoppet, og 5 friske piger forsætter arbejdet i 2019.
Tak for 2018 – og på glædeligt gensyn i 2019!
Lis Rathsach

Bridge
I sæsonen 2017/2018 har der været 85 medlemmer i golfklubbens Bridgeklub, heraf en del nye
medlemmer.
Sæsonen startede med en golf/bridgematch i den første weekend i oktober i dejligt vejr, hvor nogle
af medlemmerne spillede golf om lørdagen med efterfølgende bridge om søndagen, og andre spillede
kun bridgen om søndagen.
Der er blevet spillet bridge hver 2. søndag fra primo oktober til og med ultimo marts, med ca. 50-60
tilmeldte deltagere pr. gang.
Birte Kildgaard

Regel- og ordensudvalget
2018 har været et år med masser af aktivitet i udvalget. Der har været fuldt fokus på det nye
regelsæt, som bliver gældende fra 2019. Vi har her i Hillerød den store fordel i det kommende
arbejde med at få udbredt det nye regelsæt, at Ole Haag er ansat i DGU som projektleder på dette, så
udvalget har med denne insider-information været klar i god tid.
Målet for udvalget er selvfølgelig at nå ud til så mange medlemmer som muligt. Vi har derfor valgt en
angrebsvinkel, hvor vi tilbyder alle at komme til regel-gennemgang i mindre hold – det betyder
selvsagt mange regel-aftner. Der har været 2 ugentlige seancer i hele november, og vi fortsætter
efter samme procedure i hele januar og februar. Det er bare at melde sig til i Golfbox.
Vores to klubdommere, Ole Haag og Kurt Bjernemose, har igen i år været rundt til turneringer som
dommere, både DGU turneringer og her i klubben, bl.a. andet klubmesterskaberne. Samarbejdet
med Klubbens turneringsudvalg, juniorudvalg og elite giver dem mulighed for at efterspørge denne
ressource til turneringer.
Samarbejde med klubbens øvrige udvalg: Som noget nyt har vi overtaget begynderundervisningen
efter ønske fra begynderudvalget.
Desuden samarbejdes der med baneudvalget for at sikre, at banen kan spilles enkelt efter spillets
regler, og så der tages hensyn til både greenkeepere og spillere. Hertil har vi også drøftet ændringer,
som imødekommer det nye regelsæt. Vi tør godt afsløre, at vi er endt med at blive enige om, at alle
gule pæle udskiftes med røde.
Sluttelig gør vi opmærksom på de nye lokalregler. Der er færre, men de er væsentlige. Udover
medlemsguiden er de også allerede nu tilgængelige på tavlen ved 1. tee.
Fra Regel- og ordensudvalget – vel mødt i 2019.
Kontakt til udvalget: regel@hillerodgolf.dk
Mikael Wille

Partnere og sponsorer 2018
Vi siger tak for støtten i 2018 til følgende partnere:
Advokatfirmaet Birgitte Mørck, Bedemand Bytoft, Blombergs Blomster, Brillespecialisten, Carlsberg,
CL Electric a-s, Cobra/Puma Golf, Danbolig, Dansk Rengøringsteknik, Dinitrol Center Hillerød,
Frederiksborg Centret, Freil Consulting, Fyrbøderen Oliefyrsservice, Handelsbanken, FYSIO Danmark Hillerød, Havas Media, NRT/Hillerød Grafisk, Holte Vinlager, Juniorfonden, Kappelskov Revision,
Kjøller, Knud Nielsen A/S (KIA), Kontorland, Krydderiet/Hotel Hillerød, L electric, Malerfirmaet
10Kanten A/S, MBG Entreprise A/S, MR Monopol Hillerød, Nanostone ApS, Nybolig Erhverv, Nykredit
A/S, PNM Byg, Profilmarkiser, Proshoppen, Restaurant Nysøgård, Rotec, SPAR Nord, Stockrate Asset
Management, Svend Grau VVS, The Protein Kitchen, Tvilum Landinspektør, Vestegnens
Rengøringsservice, Wollf Svendsen, WTC Advokater.

Bestyrelse og udvalg i 2018
Bestyrelse
Jan Aarup, Ann Bergithe T. Broch, Lars Broch Christensen, Kim Christiansen, René Kjærsgaard-Nielsen,
Lone Hornshøj Reuther
Baneudvalg
René Kjærsgaard-Nielsen, Dennis Jensen, Lars Bak, Peter Knudsen, Henrik Pedersen
Klubhusudvalg
Jens Grove-Rasmussen, Jens Nørgaard, Allan Christian Nielsen, Søren Lykke Jensen, Poul Grønbek
Turneringsudvalg
Carsten Skovgaard, Kurt Bjernemose, Torben Erichs, Truels Hjort Hansen, Bo Johanneson, Gorm
Jørgensen, Birte Kildgaard, Jørgen Lindhoff, Carsten Larsen, Mikkel Lund, Pelle Lundkvist, Jan Mayland
Madsen, Karsten Melson, Lars-Henrik Sommer, Knud Østergaard Hansen
Handicapudvalg
Kurt Bjernemose, Ulla Boyter, Bent Krogsaa, Helle M. Knudsen
Regel- og Ordensudvalg
Mikael Wille, Kurt Bjernemose, Ole Haag, Jens Tønnesen, Mikkel Lund
Arrangementsudvalg
Lone Hornshøj Reuther, Marianne Gram-Nielsen
Juniorudvalg
Sussi Slangerup, Mikkel Lund, Kristian Mangor Olsen, Ralph Olsen, Lisbet Pals Svendsen, Bo Gregers
Winkel
Sportsudvalg
Carsten Skovgaard, Casper Hansen, Michael Lehmann, Kristian Mangor Olsen

Magasin:
Bjarke Schmidt, Helle Boisen, Henning Hansen, Flemming Højbo, Ejgil Jensen, Per Kristensen, Ole
Pries
Hjemmeside:
Kim Hyrzkov, Helle Boisen, Bo Johanneson
Tirsdagsdameudvalg
Lis Rathsach, Dorte Lægteskov, Annie Madsen, Bente Mørch, Anette Prindahl, Sussi Slangerup, Lisbet
Pals Svendsen
Onsdagsherreudvalg
Ralf Oest, Truels Hjort Hansen, Lars Bak, Bent Breiner
Begynderudvalg
Bjarne Lau Pedersen, Flemming Andersen, Jens Berner, Jens Berner, John Galving, Jette Heisterberg,
Jane Jellingsø, Bente Kotzebue, Sinja Nyholm, Allan G. Svendsen
Sponsor-/partnerudvalg
Kim Hyrzkov, Lars Broch Christensen, Per Kristensen, Lars Olsen
EDB
Bo Johanneson
Kaptajner
Casper Hansen, Kristian Mangor, Carsten Skovgaard, Stig Nielsen, Lars Broch Christensen, Ejgil
Nielsen, Hans Harder, Michael Lehmann, Ole Høeberg, Jess Nørgaard, Claus Gelhede,m Jens
Tønnesen, Jørgen Lindhoff, Bent Breiner
Kaptajner, juniorer
Fie Olsen, Jonas Maahr, Christian Eriksen, Kasper Christensen, Bente Thomsen
Banekontrol
Leif Hommelgaard, Hanne Hommelgaard, John Jakobsen, Anders Mørch, Niels Holst Nielsen, Niels
Peter Nielsen, Kurt Koudahl Petersen, Mette Pilgren, Bjørn Rasmussen, Karen Rasmussen, Lars
Thomsen, Maria Vittrup, Preben Vittrup, Poul Woodall
Bridgeudvalg
Birte Kildgaard, Holger Stokholm Falk, Lene Falk
Juniorfonden
Casper Hansen, Kristian Mangor Olsen, Carsten Skovgaard, Joel Tanghøj

