
 
 

 

 
 
Året der gik – 2022 
 

Kære HGK’ere 

Så nåede vi igen til det tidspunkt på året, hvor vi ser tilbage på oplevelser og begivenheder i det 

forgangne år og også vender blikket lidt fremad mod et meget spændende 2023 for Hillerød Golf 

Klub. Som I kan læse på de kommende sider, har der været stor aktivitet overalt i klubben og i alle 

udvalg – og det bærer vi med os ind i det nye år. 

Vi kom ind i 2022 med en bane under ombygning, og som gennem 2. halvår 2021 var voldsomt 

plaget af det meget dårlige vejr, og det skabte lidt bekymringer for, hvornår vi mon kunne bygge 

banen færdig og få åbnet den nye bane i 2022. Heldigvis viste vejrguderne sig fra den meget milde 

side og hele foråret kunne vi ikke ønske os bedre vejr til at få færdiggjort ombygningen af banen. 

Vores entreprenører og egne folk knoklede mange lange dage, og det gjorde, at vi faktisk kunne 

åbne banen tidligere, end vi havde frygtet. 

Så den 11. juni var en stor dag i HGK’s historie, hvor vi kunne klippe den røde snor og lade vores 

tålmodige medlemmer komme ud og spille de første runder på den fantastiske nye bane og lukke 

ned for kun at kunne spille 9 huller – og heldigvis er det nye layout faldet i meget god jord, og vi 

får rigtigt mange positive tilkendegivelser for banen. 

I efteråret 2021 startede vi også en rejse mod at bygge en helt ny driving range med dialogmøder, 

udvalgsarbejder og bestyrelsesmøder m.v. for at finde frem til den helt rigtige løsning for den nye 

range – og på den ordinære generalforsamling d. 24. marts blev projektet endeligt vedtaget. Det 

bliver det fedeste træningsanlæg i Nordsjælland med 2 studios, 14 overdækkede og 14 ikke 

overdækkede udslagspladser, alle dækket med Trackman Range. Efter udbudsrunder og 

forhandlinger kunne vi endelig skrive kontrakt med MT Højgård i september og gå i gang med 

byggeriet i oktober. Vi havde håbet at kunne åbne anlægget inden nytår, men igen har vejret 

spillet os et puds i december – så nu kan vi glæde os til at åbne efter nytår. 

På medlemssiden har de seneste 2 sæsoner været påvirket af baneombygningen, idet vi jo ikke har 

kunnet præstere en fuld 18 hullers bane i næsten 1 år – det har kostet en del medlemmer, men vi 

er overbeviste om, at vi nok skal få god fremgang i de kommende år med vores nye bane og 

anlæg. Vi kan imidlertid glæde os over, at vi kan stå sammen, og at vi har mange, mange 

medlemmer, som støtter klubben på alle måder – ikke mindst, da vi bad medlemmerne om at 

deltage i finansieringen af den nye driving range til kr. 5,0 mio. Den kom hurtigt på plads med 

næsten 50 medlemmer, som indskyder lånekapital til byggeriet. 

 

 



 

Økonomisk er vi kommet fornuftigt igennem året – vi havde lagt et forsigtigt budget og forventet 

et underskud pga påvirkning af ombygningen, og vi forventer et regnskabsresultat på linje med 

budgettet. 

Afslutningsvis vil vi hermed benytte lejligheden til at takke alle frivillige både i og uden for 
udvalgsarbejdet for en storslået indsats for klubben – vi har gennem hele året set, at når det 
strammer lidt til, kan vi stå sammen og løse udfordringerne. Mange tak. 
 
Vi ønsker alle et godt nytår og ser frem til en meget spændende sæson 2023, hvor vi for alvor skal 
drage fordel af vores nye fantastiske bane og driving range og med det starte en ny bølge af succes 
for Hillerød Golf Klub. 

Kim Hyrzkov 
Klubmanager 

 
 
 
Baneudvalget 
Efter mange års forberedelser og hårdt arbejde blev. d. 11. juni 2022 endelig dagen, hvor vi kunne 

åbne vores nye 18 hullers bane. Forårets vejr havde været os nådig, så masser af solskin og ingen 

nedbør gav entreprenøren og vores egne greenkeepere optimale muligheder for at afslutte 

arbejdet hurtigere end vi have håbet på. 

Dagen startede med en banevandring med rigtigt mange medlemmer samt vores Banearkitekt 

Philip Spogárd, som fortalte, hvorfor det nye layout blev som det blev. Herefter gik vi over til den 

officielle åbning med taler af vores formand René Kjærsgaard-Nielsen, Philip Spogárd og endelig 

Dragan Popovic fra Hillerød Kommune, som klippede den røde snor som åbning af banen. 

Herefter kunne Nicole åbne banen ved at slå det første drive på det nye hul 1 – og så var bane 

endelig åben for vores medlemmer. 

 

 

Philip Spogárd fortæller 

 

René Kjærsgaard-Nielsen holder åbningstalen 

 



 

 

Dragan Popovic klipper snoren 

 

Nicole slår det første slag på den nye bane 

 

 

 

Fejring og hygge på terrassen 

 

Kø til grillen…. 

  

Om eftermiddagen og aftenen blev åbningen fejret med terrassehygge og dejlig grillmad. 

Vore greenkeepere har resten af året arbejdet med at forbedre alle dele af den nye bane, og dette 

arbejde vil fortsætte i de kommende år. Det er nok kommet lidt bag på os, hvor meget 

efterbearbejdning og pleje jorden skal have efter at have været omlagt. Vi har måttet lave meget 

nyt drænarbejde for at sikre, at vi kan få vandet væk, når det regner, samt vertidræne, topdresse 

og efterså alle nye områder meget mere – og det skal vi fortsætte med fremadrettet. 

Men tilfredsheden fra både medlemmer og gæster med den nye bane har været meget høj – og 

det har jo gjort og gør hele sliddet værd. 

 

 



 

Sideløbende med færdiggørelsen af banen gik vi så i gang med at planlægge byggeriet af den nye 

driving range – og efter at have forhandlet aftalerne på plads gik arbejdet i gang i oktober måned. 

 

 

Der blev gravet store mængder 

jord væk, støbt fundamenter, 

lavet dræn m.v. men som det 

ses, var vejret meget vådt. 

 

 

 

 

 

Men arbejdet skred frem – med 

lidt forsinkelser – indtil vi i 

december fik sne og frost, som 

stoppede en del af arbejdet. 

Imidlertid har en del af 

entreprenørerne kunnet arbejde 

videre med overdækningen og 

studios. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Studios er nu næsten gjort 

færdige, så vi straks efter 

nytår kan begynde at indrette 

dem. Trackman og andre 

installatører er klar til at gå i 

gang med alle udestående 

opgaver, så snart der er lagt 

tag på de overdækkede 

pladser og vores 

boldvaskerum.  

 

 

Det bliver en fantastisk opgradering af vores træningsfaciliteter, og vi ser frem til at åbne vores 

nye driving range med de 2 studios, 14 overdækkede og 14 ikke overdækkede pladser – alt 

sammen med Trackman range. 

 

Udover alle byggerierne har vores biodiversitetsgruppe også haft travlt i løbet af sæsonen. Vi har 

opsat ca. 80 fuglehuse rundt om på banen, hvoraf en pæn del blev beboet allerede i år, der er 

etableret insekt- og bihoteller, sået forskellige blomsterblandinger på udvalgte steder, startet på 

et langt kvashegn mod Brødeskovvej, lagt mere end 800 løgplanter til blomstring i foråret og ikke 

mindst lagt spændende planer for den kommende sæson. Der planlægges et kursus i at slå med le, 

afgrænset afbrænding af mindre områder for at give plads til mere sarte vilde blomster, 

pattedyrshuse og meget andet. Det flotte arbejde, vi allerede har fået udført, har givet et tilskud 

fra DGU’s natur- og miljøfond både i 2022 og i 2023 til at forsætte indsatsen. 

Fra baneudvalget skal der lyde en kæmpe tak til vores greenkeepere, der har kæmpet med de 

mest utrolige udfordringer i årets løb og har ydet en fantastisk indsats for at give os en super bane. 

Også en tak til de øvrige medlemmer af baneudvalget for en stor og dedikeret indsats i årets løb. 

Kim Hyrzkov 

 
 
 
 
 
 
 
 



Juniorudvalget 
I 2022 har vi på juniorsiden formået at bygge videre på det fundament, der de senere år er skabt 

for at skabe en af Danmarks bedste juniorafdelinger. 

Vi er en af de største juniorklubber i Danmark, og vi mærker nu tydeligt, at vi om føje tid vil 

udklække morgendagens golfstjerner. Vi har igen i år vist os flot frem på den danske golfscene. Det 

er vi rigtig glade for og stolte af! 

Træning 

Vores juniortræner Thomas har igen i år gjort en super, dedikeret og målrettet indsats med 

træningen. Vi forsøger hele tiden at optimere træningen, hvilket i år også medførte ændrede og 

længere træningssessioner. Der er rigtig mange juniorer, der møder op til træning, både sommer 

og vinter. Vintertræningen har vi i år fået rykket til et indendørs center i Kokkedal, hvor 40 af vores 

juniorer hver mandag træner med Thomas i 4 timer i lokaler med Trackman, puttinggreens og 

chipping-område. Derudover er der ugentligt fysisk træning i Frederiksborgcenteret med en 

fysioterapeut. 

De helt små Skovmus (4-6 år), har igen i år haft en fantastisk sæson. På skovmus-holdet leges 

golfen ind, sammen med gode venner. På denne måde bliver selv de små fanget af golfen samtidig 

med, at overgangen til den almindelige juniortræning bliver god og tryg. 

Aktiviteter 

Vi har afholdt tre camps i år, forår, sommer og efterår. Vi har opbygget en masse gode traditioner 

til vores camps, men sørger hele tiden for, at der også er fornyelse. Vi har dog altid en masse 

hygge og godt samvær, hvilket naturligvis er uendelig vigtigt. 

 

Efterårscamp 2022 



 

Torsdagsmatcherne 

eller HGK Junior 

Tour – er en 

gennemgående 

turnering, der 

afvikles igennem 

hele sæsonen og 

har omkring 50 

deltagende 

juniorer. Vi 

startede jo 

sæsonen på 9 

huller, men har 

nydt at kunne 

komme ud på alle 

18 huller fra juni 

måned. 
 

Efterårs Camp 2022 

 

Landsdækkende turneringer 

I turneringer rundt omkring i landet har vi også gjort os rigtig godt bemærket. Blandt andet har vi 

haft flotte resultater løbende i D-tour, hvor vi også havde 4 spillere, der kvalificerede sig til 

sæsonfinalen. I Girls Only Touren var 5 Hillerød-spillere at finde i top-10, og i  

Holdturneringen blev et af vores hold Sjællandsmestre. Og dette bare for at nævne nogle af vores 

mange flotte resultater. Inde på vores hjemmeside har vi listet alle de største resultater i vores 

blog – følg med på hgkjunior.dk. 

 

Vores digitale platforme 

På det digitale plan har vi vores hjemmeside hgkjunior.dk. Den bliver løbende opdateret med 

relevante informationer og blogindlæg. Tjek også vores Instagram profil @hgkjunior samt vores 

Facebookside “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. 

 

 



 

Hvordan bliver så 2023? 

Vi arbejder meget målrettet på, at golf skal opfattes som en sport, man dyrker og går til hele året. I 

det omfang situationen tillader det, vil vi foruden vintertræning også arrangere vintergolf, samt 

andre sociale arrangementer. I skrivende stund, hvor den nye driving range er lige ved at være 

klar, bliver det fantastisk at få ordentlige træningsforhold. Der er næppe tvivl om, at der med den 

nye driving range vil blive trænet meget mere end tidligere, simpelthen fordi det er sjovere. Og 

træning plejer jo at være godt for spillet i den sidste ende... 

Vi har også et stort arrangement den 10. juni 2023, hvor alle vores juniorer skal ud og spille golf 

for den gode sag. Her kommer der til at være en masse aktiviteter og overraskelser for alle i og 

omkring klubhuset, ligesom børnene skal finde personlige sponsorer, der skal hjælpe med at samle 

penge ind til Børnehjertefonden for hvert spillet hul. Mere om det andetsteds, men sæt allerede 

nu et stort kryds i kalenderen, og gør jer klar til en HGK-festdag i den gode sags tjeneste. 

Endelig skal der lyde en stor tak til alle, som har hjulpet så meget gennem 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 

 
 

Handicapudvalget 

 

Handicapudvalget er gennem de sidste par år desværre blevet noget udtyndet.  

Vi er i skrivende stund kun 2 klubmedlemmer i udvalget, undertegnede og Anette Prindahl.  

Det er ikke et hårdt krævende job at være medlem af udvalget. Der behandles i højsæsonen i 

gennemsnit ca. 35 scorekort om måneden, som er afleveret i vores handicap-postkasse ved 

greenfee-skranken (og tallet er faldende). 

Derudover behandler vi handicapspørgsmål, der af og til kan opstå af forskellig art. 

Så hvis nogle klubmedlemmer gerne vil gøre noget for klubben og samtidig har lyst til at til at blive 

klogere på vores handicapsystem WHS, så tøv ikke med at kontakte os. 

9 eller 10 hullers runde? 

Vores nye bane har jo som bekendt 10 huller på den anden side af S-togslinjen. Vi vil lige nævne, 

at det er helt i orden i forbindelse med handicapregulering at gå en 10 hullers runde, hvis man ikke 

har tid til at gå 18 huller. Man behøves ikke at gå hjem fra hul 9. Faktisk kan man når som helst 

efter minimum 9 huller afbryde runden, hvis der er begrundelse herfor (f.eks. manglende lys eller 

tid) og stadig blive handicapreguleret. De manglede huller vil golfbox selv udfylde. For mere info 

herom se følgende link: Link 

Scorekorts-statistik 

https://www.danskgolfunion.dk/manualer/handicapsystemet/2021/da/topic/farre-end-18-huller-spillet


 

 

 

 

 

 

 

 

Sammenlignet med 2020 er antallet af scorekort i golfbox steget. Det kan dog undre noget, at 

antal scorekort i golfbox ikke er steget mere i 2021 og 2022, når nu alle spillere i realiteten bør 

indberette alle runder. Så derfor lige en opfordring til at huske at indberette alle runder. Man 

behøves ikke at gå rundt og være nervøs for at ens handicap pludselig ændrer sig radikalt, det gør 

det ikke. Det er jo netop derfor, WHS blev indført. WHS skulle gerne afspejle spillerens reelle 

spillestyrke gennem et rullende gennemsnit af indberettede scores. 

Antallet af scorekort, behandlet af udvalget, blev næsten halveret i forbindelse med indførelsen af 

det nye handicapsystem i 2021 og formentlig også pga. Corona. Denne tendens er fortsat i 2022, 

og det er jo dejligt, at medlemmerne har taget de elektroniske muligheder til sig og selv 

indberetter i stort omfang. 

Af statistiktabellen kan man også se, at 75% af alle indberettede scores kommer fra spillerne selv 

via golfbox eller anden app. 23% af scorekortene i Golfbox er kommet ind via turneringsudvalget, 

onsdagsherrerne og tirsdagsdamerne. En hel del af disse er dog også indberettet af spillerne selv 

via golfbox-turneringsfunktionen. Golfbox-turneringsfunktionen har netop her i december fået en 

opdatering, så det nu blandt andet er muligt at underskrive scorekort elektronisk. 

 

De trykte scorekort er også blevet en meget dyr post i klubbens regnskab, da papir som mange 

andre ting er steget voldsomt meget. Så det er måske værd at tænke på, når man skal ud på en 

almindelig træningsrunde. Måske behøves ikke 4 trykte scorekort i 4 bolden. De øvrige spillere kan 

jo f.eks. tage et billede med telefonen og senere taste scoren ind i golfbox, når runden er slut?  

 

 

Scorekort i Golfbox Procent 2022 2021 2020 

Turnerings-scorekort 23 % 3492 4143 4666 

Medlems (selvindtastede) 

scorekort 
75 % 11302 11003 9560 

Handicapudvalgs-indtastede 

scorekort 
2 % 228 263 510 

Total 100 % 15022 15441 14730 



Par 3 bane-scorekort 

Scorekort fra par 3 banen skal afleveres i greenfeepostkassen, da det er sekretariatet, der 

registrerer par-3 banens scorekort for nybegyndere. 

Scorekort fra udenlandske baner (CR og Slope) 

I forbindelse scorekort fra udenlandske baner er det super vigtigt at sikre, at Course Rating (CR) og 

Slope fremgår på scorekortet for det spillede tee-sted. Såfremt det ikke er angivet på scorekortet, 

så spørg i den pågældende klubs sekretariat. Hvis disse oplysninger mangler, kan scorekortet ikke 

indtastes, og handicapudvalget kan ikke godkende scorekortet. 

Det er i øvrigt muligt i Golfbox selv at udfylde scorekort fra udenlandske baner, så man behøver 

ikke at vente, til man kommer hjem med at se, hvor godt det er gået på ferien. 

Handicapudvalget ønsker alle klubbens medlemmer en Glædelig Jul og et Godt Nytår. 

Erik Larsen 

 

 

Klubhusudvalget 

Klubhuset og omgivelserne er blevet forskønnet gennem året. Hvem husker ikke stilladset på 

hovedbygningen, hvor et nyt flot skiffertag åbenbarede sig efter nedtagning? 

Nyt hegn er blevet opsat ved terrassen. 

Og ny sti blev 

etableret rundt om 

bygningerne. 

 

 

 

  



Dejligt, at en flok 

frivillige hjalp med at 

få bortskaffet de 

gamle gummifliser. 

 

Ny og opgraderet vaskeplads er etableret til glæde for alle, der vil have rengjort vogne og udstyr. 

Det betyder desuden, at vi i 2023 kan få etableret et pænt og indbydende velkomstområde på den 

gamle vaskeplads. 

 

I greenkeepergården har 

de store maskiner fået tag 

over hovedet, så de 

forhåbentlig holder i 

mange år fremover. 

 

 
Rejsegilde d. 20. maj 

  

I det hele taget er bede og krukker forskønnet rundt om bygningerne. 

Et par frivilligdage blev det også til – både en dag i foråret og igen i efteråret. Der blev svunget en 

del malerpensler på forårsdagen og både forår og efterår blev en del ukrudt fjernet og områderne 

generelt opfrisket med kost og vaskespand. 

Mette Pilgren 



Begynderudvalget 
 
2022 blev et mere ”normalt” år med lidt færre nye introer end de 2 store coronaårgange – 2020 
og 2021.  
Men vi fik dog alligevel en fin tilslutning med lige godt 80 nye introer. Lidt mere end halvdelen af 
dem er i løbet af sæsonen gået igennem begynderforløbet og er blevet meldt ind i klubben som 
”rigtige” medlemmer. Vi har ca. 60 introer fra 2022 og tidligere år, som venter på at få 
golfkørekortet. Vi regner dog med, at en stor del af dem bliver klar, når vi åbner for den nye sæson 
til foråret.  
 
Sekretariatet har lavet en målrettet indsats over for introer, som vi fornemmer er gået lidt i stå 
med golfspillet, og det har haft en positiv virkning. Det er en indsats, vi vil fortsætte med i den 
kommende tid. 
 
Vores gode trend med at få introerne igennem begynderaktiviteterne kan kun lade sig gøre, fordi 
vi får fantastisk hjælp fra en række af klubbens medlemmer. Det er vi rigtig glade for og siger 
mange tak for. 
 
Vi får heldigvis stadig en del unge og yngre nye medlemmer. Begynderudvalget tager sig primært 
af introer på 22 år og opefter, men indimellem hjælper vi af forskellige grunde også introer under 
22. Vi har imidlertid behov for mere hjælp – ikke mindst med de unge medlemmer. Selvom et af 
udvalgets medlemmer tager sig særligt af de unge spillere, opfordrer vi unge eller yngre 
medlemmer, der vil give en hånd med, til at kontakte undertegnede. 
 
For at få golfkørekortet stiller vi nogle krav. Intromedlemmet skal have 3 tællende runder på Par 3 
banen. Trænerne skal sige GO og medlemmet skal bestå en teoriprøve. Endeligt skal intromedlem-
met gennemføre en Introduktionsrunde med en af vores mentorer på stor bane. Så vi sikrer os, at 
det nye medlem kender de basale regler og kan færdes på banen på en god måde. 
 
Begynderne tilbydes undervisning i golfreglerne. Der er i 2021 gennemført undervisnings-
aktiviteter hen over sæsonen. 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. 
 

 
 

 
 

Der er fortsat god tilslutning til vores fællesspil på Par 3 banen mandag aften, hvor introerne kan 
få de tællende runder. 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 protrænere sig af. Vi hører mange positive kommentarer fra 
intromedlemmerne om træningen. Begynderudvalget har også et meget fint samarbejde med 
protrænerne. 
 
Der har i sæsonen været en markant stigning i deltagerantallet til vores Spil for Begyndere, der har 
fået banetilladelse. Det er fællesspil og nogle enkelte turneringer på stor bane for nye og nyere 
”egentlige” medlemmer med et hcp på mere end 36 (såkaldte højhandicappere). Vi spiller mandag 
og torsdag aften – 9 huller. De nye medlemmer er rigtig glade for at være med, bl.a. fordi en 
række af klubbens medlemmer deltager i spillet som mentorer typisk for de nyeste spillere. Mange 
ser også deltagelsen som en god mulighed for at få nye golfvenner, de kan spille med. 
 
Vi vil også gerne sige mange tak for hjælpen til vores mentorer, der hjælper med denne aktivitet. 
Jeres indsats har stor betydning for klubbens fastholdelse af de nye medlemmer. 
 
Vores fællesaktiviteter begyndte i april og sluttede medio november. 
 
Det er umuligt at give vores 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. 
 
Golfens Dag 
 
Begynderudvalget varetager også, 
sammen med en række andre 
frivillige medlemmer af klubben 
og klubbens protrænere, Golfens 
Dag. I 2022 var det søndag, den 
24. april. Det blev en god dag, 
hvor vi var fuldt booket op. Og der 
var heldigvis en del af gæsterne, 
som efterfølgende meldte sig ind 
som intromedlemmer. 

 

Der gøres parat… 

 



Der informeres… 

 

Og instrueres… 

 

Og instrueres….. 

 

Og øves……. 

 

Begynderudvalget varetager også sammen med en række andre frivillige medlemmer af klubben 
og klubbens protrænere Golfens Dag. I 2022 var det søndag, den 24. april. Det blev en god dag, 
hvor vi var fuldt booket op. Og der var heldigvis en del af gæsterne, som efterfølgende meldte sig 
ind som intromedlemmer. 
 
Begynderudvalget har et perfekt samarbejde med klubbens manager og sekretariat. Tak for det. 
 
Ved årets udgang udtræder Jane Jellingsø af udvalget. På udvalgets vegne vil jeg gerne sige tak til 
Jane for i en årrække at have ydet et stort stykke arbejde i Begynderudvalget. Samtidig kan vi byde 
velkommen til Charlotte Christensen, der er nyt medlem fra årsskiftet. 
 
Også en tak til de øvrige medlemmer af Begynderudvalget. Det er Hanne Gylvin, Tina Machalet, 
Henriette Karbo, Cecilie Lagerbon, Allan G. Svendsen, Jens Berner og Lars Mortensen. 
Alle gør et stort arbejde med begynderaktiviteterne. 

Bjarne Lau Pedersen 

 
 
 
 



Bridge 
Der har i sæson 2021/22 været ca. 60 tilmeldte bridgespillere i klubben – og vi har spillet i 2 – 3 
rækker 13 bridgesøndage i sæsonen. 
 

Starten af indeværende sæson 2022/23 blev afviklet uden golf, da det de andre år har vist sig, at 
interessen ikke er så stor, og der således ikke var nogen grund til at optage banen. 
 
Klubbens nuværende medlemmer er meget stabile og ivrige – men vi mangler tilgang af nye 
medlemmer, og selv om vi aktivt prøver at gøre opmærksom på bridgeklubben, virker det som om, 
klubbens nye medlemmer desværre ikke er bridgespillere! 
 
Vi vil dog fortsætte vores aktive søgning efter nye spillere. 
 

Birte Kildgaard, Flemming Andersen og Truels Hjort Hansen 

 
 
 
Bladudvalget 
Bladudvalgets eneste, men store opgave er at indsamle stof til, redigere og udgive 
Medlemsmagasinet Golf. 
 
Vi stræber efter at udgive et magasin, der er indeholder relevante artikler og informationer for 
både eksisterende og nye, potentielle medlemmer af Hillerød Golf Klub, ligesom vi også forsøger 
at bringe stof, der er interessant for spillere i alle aldersklasser og på alle niveauer. 
 
Sæsonen 2022 var min første sæson som redaktør på Magasinet, og jeg var på forhånd spændt på, 
hvordan det ville komme til at gå, og om jeg kunne udfylde de store sko, som Bjarke Schmidt 
havde trådt, men heldigvis er jeg jo ikke alene i redaktionen, så hele holdet bag Magasinet har lagt 
en stor indsats i at få årets to numre til at være så relevante og interessante som muligt. 
 
En stor del af stoffet til årets to numre skrev næsten sig selv, da klubben jo havde store projekter i 
gang, som det var naturligt at riste en rune over. Der var fx de forskellige informationsmøder og 
ekstraordinære generalforsamlinger vedr. mulighederne for skabelse af en ny driving range, og 
hvordan den i givet fald skulle udstyres og ikke mindst finansieres. Og så var der jo også hele den 
gennemgribende ændring af vores bane, for hvilke tanker lå der mon bag dét arbejde, og hvordan 
ville det hele komme til at fungere, når banen åbnede? 
 
Og det gjorde den så i juni 2022, hvilket naturligvis gav anledning til en del sider i Magasinet med 
både billeder fra banen og fra selve åbningsdagen. 
 
Derudover har vi været så heldige at få stof fra et par dygtige juniorer, der var til turnering i 
Skotland og skrev en dagbog til os, vi havde mulighed for at høre fra Fie Olsen om hendes vej mod 
LET Touren, og en ny, hyggelig klummeskriver meldte sig på banen, så alt i alt gik min første sæson 
som redaktør en hel del nemmere, end jeg havde turdet håbe på, ligesom jeg har mødt stor 
velvilje, når jeg har kontaktet potentielle bidragydere til Magasinet. 
 
Planen er, at Magasinet også i 2023 udkommer i to trykte udgaver, som vil ligge til afhentning i 
klubben, ligesom de to udgaver også vil blive lagt digitalt på klubbens hjemmeside. Og vi er 
allerede i fuld gang med arbejdet med det første nummer for 2023.  
 



Jeg vil slutte med at takke medlemmerne af Bladudvalget for deres entusiasme og effektivitet: 
Henning Hansen som sætter bladet op, så det er en fornøjelse at se på, Per Kristensen som altid er 
frisk på en opgave med fx at interviewe en bestemt person til bladet, Helle Boisen som med sin 
røde korrekturpen er med til at sikre en høj sproglig kvalitet, Kirsten Hau som med sine finurlige 
klummer beskriver de lidt skæve vinkler af vores spil og ikke mindst hoffotograferne Tina og Ulrich 
Machalet som med deres fotolinser har et skarpt blik for, hvad der rører sig på og uden for banen 
og dermed illustrerer de forskellige bidrag til bladet, medmindre vores bidragydere selv har fotos 
til os.  
 
Jeg vil takke Udvalget for det gode samarbejde, vi har haft i 2022, og jeg glæder mig til at fortsætte 
det i 2023. Det skal også nævnes, at jeg altid er modtagelig for gode idéer og bidrag fra klubbens 
medlemmer, så hvis man har noget på hjerte, behøver man ikke gå og vente på at blive prikket på 
skulderen. 
 

Lisbet Pals Svendsen, redaktør 
 
 

Sponsor-/partnerudvalget 
Udvalget har i år bestået af følgende: Kim Hyrzkov, Lars Broch Christensen, Per Kristensen og 
Henning Hansen. 
 
Året 2022 er gået på hæld, og vi kan se tilbage på et år, der for alle i Hillerød Golf Klub har givet en 
del udfordringer. Når det er sagt, er det helt fantastisk, hvordan vores sponsorer har reageret i 
forhold til de samarbejdsaftaler, vi havde indgået for 2022.  
 
Sponsorer har fået flyttet deres logoer/synlighed, og andre har accepteret en begrænsning i den 
indgåede aftale og på den måde støttet Hillerød Golf Klub i forbindelse med ombygningsfasen. 
 
Den 11. juni 2022 blev den nye bane så åbnet til stor glæde for os alle og ikke mindst vores 
sponsorer, som vi igen kunne se, når vi spillede vores 18-hullers ”New Course”. 
 
Sponsorudvalget besluttede meget tidligt at tildele sponsorerne de samme hul-numre, som de 
havde på vores gamle bane. Altså det nye hul 1 fik WTC advokaterne, og det gamle hul 1, som nu 
hedder hul 11, fik CL Electric. 
 
Det har tidligere været muligt at sælge logoer ved teestedsmarkeringerne, men i forbindelse med 
et nyt layout for teestederne, er der ikke længere denne mulighed.  
Til gengæld er vi blevet bekendt med en del nye muligheder på den nye drivingrange, hvilket vi vil 
se på i starten af det nye år. 
 
Sponsorudvalget har igennem 2022 søgt efter nye kræfter til arbejdet i udvalget, men desværre 
uden den store succes. Så hvis der sidder nogle medlemmer, som kunne være interesseret i at 
bidrage med kontakten til såvel nuværende som nye sponsorer, så må I meget gerne henvende jer 
i sekretariatet. 
 
Til slut en kæmpe stor tak til alle vores sponsorer/samarbejdspartnere, som har bidraget til 
Hillerød Golf Klub ved såvel hulsponsorat, annoncer i såvel Medlemsguiden som Magasinet Golf, 
måttesponsorater, støtte til Juniorfonden samt beklædning til vores turneringsspillere og meget 
andet. 

Henning Hansen 
 



Tirsdagsdamerne (HGK’s dameklub) 
 
Ligesom sæsonen 2021, var sæson 2022 ikke helt, som en klassisk tirsdagsdamesæson plejer at 

være. Dog var sæson 2022 en hel del mindre udfordrende end sæsonen 2021, og midt på sæsonen 

blev vores omkalfatrede bane åbnet, så vi igen havde 18 skønne huller at spille på. 

Indtil banen åbnede med samtlige 18 huller, havde vi i Udvalget besluttet os for at lægge en del af 

de aktiviteter, der ikke tæller til de løbende turneringer – pointturnering og eclectic-turnering – i 

første del af sæsonen, og i de uger hvor der ikke lå særlige aktiviteter, blev der kun registreret 

scores til pointturneringen. Vi havde forespurgt hos GolfBox, om det mon var muligt at registrere 

scores til eclectic på den foreløbige bane med 2 x 9 huller og så lægge disse registreringer sammen 

med registreringerne på 18-hullers banen, men det kunne ikke lade sig gøre, forklarede de, så 

derfor begyndte vi først at registrere scores til eclectic-turneringen, da banen igen var fuldt åben. 

Heldigvis er Tirsdagsdamer ikke sådan at slå ud, så i sæsonen 2022 var vi stadig over 100 damer, 

der deltog i løjerne, nærmere bestemt hele 103! 

 

 

Pink Cup 

 

Et af vores faste programpunkter i løbet af sæsonen 

er vores deltagelse i Pink Cup, som Kræftens 

Bekæmpelse organiserer i golfklubber landet over.  

 

Her måtte vi dog konstatere en nedgang i antallet af 

deltagere til arrangementet, som i 2022 ikke var en 

del af HGK-ugen, som det eller har været i de senere 

år. Dermed blev der ikke indsamlet helt så stort et 

beløb som sidste år, men det blev dog ikke desto 

mindre til 12.515,45 kroner, der kunne sendes af 

sted til det gode formål.  

 

 

En af vores traditioner hos Tirsdagsdamerne har i mange år været en udflugt til en anden golfklub, 

hvor vi enten er kørt med fælles bus, hvis vi skulle langt, eller er kørt i egne biler, hvis den anden 

bane lå inden for en times tids kørsel fra HGK. I 2022 viste det sig dog, at vores medlemmer var så 

begejstrede for at spille på vores egen, ’nye’ bane, at tilslutningen til udflugten var for lav, så 

derfor blev der arrangeret en ’udflugt til egen bane’, hvor tilslutningen heldigvis var fin, og da 

vejret tilmed også var med os, fik vi alle en dejlig dag ud af det. 



  

Udflugt til HGK – sommerstemning på terrassen 

Undervejs i sæsonen har vi også i 2022 forsøgt at holde vores medlemmer løbende orienteret ved 

hjælp af nyhedsbreve med diverse, relevant information, og endnu en gang skylder vi Ole Haag en 

varm tak dels for hjælpen undervejs med gode forklaringer og formuleringer, som har været med 

til at rede trådene ud på de udfordringer, vi løb ind i, og dels for også i 2022 at stille op til en 

medlemsaften i starten på sæsonen og opdatere os om regler og scores.  

 

Også i 2022 har vores hjemmeside og vores fælles mailadresse været flittigt i brug, og det er vores 

indtryk, at begge dele bliver brugt mere og mere, så det er jo glædeligt. 

Sæsonen 2022 sluttede endnu en gang med ”Towli golf”, denne gang over ti huller, som alle skulle 

spilles og tælles på forskellig måde. Efterfølgende havde vi præmieoverrækkelse og 

afslutningsmiddag, og det var som altid en hyggelig aften med god mad, livlig snak og masser af 

præmier. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Tirsdagsafslutning - hyggestemning og nogle af de mange vindere 

I 2022 har vi som nævnt været 103 glade tirsdagsdamer, og vi håber naturligvis at se samtlige 103 

og også rigtig gerne mange flere nye tirsdagsdamer i 2023.  

Udvalget har i indeværende sæson bestået af Merete Elleboe, Lis Brammer, Tina Machalet, Lena 

Olesen og undertegnede. Før afslutningen meddelte Lena Olesen dog, at hun ønskede at trække 

sig fra Udvalget pga. tidsnød, hvilket vi naturligvis var kede af, da vi var rigtig glade for at have 

Lena med i Udvalget, men vi respekterer naturligvis Lenas ønske og kan kun takke Lena varmt for 

indsatsen.  

Ved afslutningen af sæsonen gennemførte Udvalget en spørgeskemaundersøgelse, som rigtig 

mange af vores medlemmer tog sig tid til at svare på – svarene vil blive nærmere foldet ud i 

kommende nyhedsbrev(e), men her skal blot nævnes, at der også var flere af respondenterne, der 

tilkendegav interesse for at blive en del af Udvalget, så vi også til den kommende sæson kan 

tilbyde et forhåbentligt hyggeligt og varieret aktivitetsprogram. 

 

Her ved afslutningen af sæsonen 2022 takker Udvalget vores sponsorer Hillerød Vinkompagni og 

MajCare v/Majbritt Rossau samt naturligvis vores ’egne’, nemlig shoppen og restauranten. Vi 

sender også en varm tak til kontoret: Helle Boisen, Anita Neesgaard og Kim Hyrzkov for al deres 

hjælp sæsonen igennem, og naturligvis også til hele greenkeeper-teamet for deres kæmpe arbejde 

med at skaffe os en fantastisk bane. 

Tak for i år – og på rigtig godt gensyn i 2023! 

På udvalgets vegne 
Lisbet Pals Svendsen 

 
 
 
 
 
 
 



Onsdagherrerne (HGK’s herreklub) 
 
Turneringen startede de første par måneder som 9-hullers matcher, da vi endnu ikke havde fået 

den nye bane klar, men heldigvis kunne vi den 15. juni overgå til ”rigtig” golf på vores nye 18-

hullers bane. 

Vi forsøgte i år at oprette rækker fra 3 forskellige T-steder 46, 51 og 54. Det lykkedes lige akkurat 

at få tilmeldinger nok (10) til at oprette alle 3, men det viste sig, at langt de fleste spillere ønskede 

at spille fra 54 (gul). Faktisk fik vi så mange tilmeldinger, at der blev oprettet to T-54 rækker, 

opdelt efter HCP. Nye ændringer i rækkeopdelingen er under overvejelser for sæson 2023, og 

udvalget hører gerne til ønsker f.eks. i vores facebook-gruppe 

(https://www.facebook.com/groups/Onsdagsherrer/). 

 

Igen i år havde vi to udflugter, den første 

allerede den 2. maj til den udfordrende bane 

Asserbo. Vi blev begunstiget med godt vejr, god 

frokost og nogle endda med præmier. 

Den anden udflugt var efter sommerferien, den 

19. september, og gik til Skovbo Golfklub. En 

bane, der var ukendt for mange, men som bød 

på mange spændende og varierende 

udfordringer, som startede allerede med 461 meter på hul 1 og banens sværeste hul. Igen en dag 

med fint vejr og dejlig meget velorganiseret frokost.  

Udflugterne finder sted mandage, for ikke at falde sammen med onsdagsturneringen, og er for alle 

onsdagsherrer. 

Det var første år med, at tilmelding til klubben skulle ske via golfbox, ligesom tilmeldinger til alle 

andre arrangementer. Eftertilmeldinger er selvfølgelig stadig mulige med bankoverførsel, men vi 

opfordrer til at bruge golfbox-tilmeldingen, da rækkeinddelingerne bliver foretaget på basis af 

disse tilmeldinger. 

Med åbningen af den nye bane, den opsparede energi og det gode vejr blev der opnået flere 

imponerende resultater. I løbet af sommeren var der mange scorer over 40 point. F.eks. opnåede 

Anders Morgen den 29. juni, Flemming Andersen den 13. juli, Bjarne Madsen og Bent Frydenlund 

den 20. juli og Kurt Koudahl Petersen den 3. august alle 45 stableford point. Endelig fik Johnny 

Kofoed-Jensen 47 point eller netto 59 den 10. august. Flotte resultater alle sammen, der 

naturligvis har bidraget til nye handicap. 

Afslutningen på sæsonen skete med en 10-hullers netto slagspilsmatch. Alle deltagere blev delt op 

i to lige store grupper med Bent Frydenlund, Dan Wærn og Steen Andersen som vindere i A-

rækken og Poul Pedersen, Mogens Johansen og Just Bach Svendsen som vindere i B-rækken. 

Middagen bestod som sædvanlig af gule ærter og pandekager med is, dog med et alternativ for 

folk der ikke ”tåler” gule ærter. 



Efter lidt forvirring om, hvem der skulle sidde hvor, og hvem der skulle spise hvad, lykkedes det 

alle at få en plads og noget at spise. Som sædvanlig havde vi besøg af vores gode sponsor Hans fra 

Holte Vinlager, Hillerød, som fortalte om årets julerom. Vi fik smagsprøver som passede rigtig godt 

til pandekagerne. 

Overgangen til vinterbanen blev desværre noget tidligere i år end den plejer. Samtidig er det en 

noget afkortet bane med kun 9 huller, så det er igen i år blevet besluttet at aflyse vores 

vinterturnering. 

På gensyn i sæson 2023! 

Onsdagsherreudvalget 
Bent, Truels, Jess, Kurt og Ralf 

 
 
 
 
Turneringsudvalget 

 

Året 2022 har ligesom de foregående to år være et anderledes år i relation til afholdelsen af 

klubturneringer, grundet vores baneomlægning har aktivitetsniveauet for klubturneringer været 

lavere i 2022, da vores nye bane først åbnede den 11. juni.  Således har vi ”kun” afholdt 6 

klubturneringer, hvor vi i 2021 havde 11 turneringer og 15 turneringer i 2020. 

Da vi planlagde turneringsprogrammet for 2022, var der ikke sat dato på åbningsturneringen, idet 

vi ønskede, at denne turnering skulle bruges til at markere åbningen af vores nye bane. Som 

bekendt blev åbningsturneringen afviklet over 2 dage i weekenden 11.-12. juni, og der stillede ikke 

mindre end 152 spillere til start – superflot åbning af vores nye bane. 

Vores nye baneforløb giver uden tvivl et bedre flow på banen, men vi kan også se, at flere og flere 

bruger muligheden for frit valg af teested, hvilket tidsmæssigt trækker i den anden retning.  

Således kan vi konstatere at den samlede spilletid for en runde er steget – dette er et forhold, vi 

følger, så vi kan forsøge at undgå runder, der er meget over 4,5 time. 

Turneringsudvalget har i 2022 stået for afviklingen af i alt 9 turneringer fordelt på 4 

klubturneringer, 2 divisionsweekender, 2 eliteturneringer samt klubmesterskaberne for Juniorer, 

Herrer/Damer, Mid-age, Seniorer, Veteraner og Super Veteraner. Alle turneringerne blev afviklet 

over 15 spilledage.   

Af de planlagte klubturneringer for året blev 2 af dem ikke gennemført, den ene på baggrund af 

manglende tilmeldinger og den anden på grund af vejrlig. 

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

hcp. for herrerne i intervallet +3,7 – 7,8 og for damerne i intervallet +1,1 – 11,1. 

Herudover var vi også i år vært for en afdeling D-Tour by Golfstore, der blev afviklet den 30. juni. 



Årets sidste turnering på programmet, Juleturneringen var desværre en af de to turneringer, der 

ikke blev gennemført, da Kong Vinter havde besluttet at besøge store dele af Danmark. 

Klubmesterskaberne 

blev i 2022 i første 

omgang forsøgt 

afviklet den 27.-28. 

august, hvor der blev 

stillet til start i 12 af 

de mulige 14 rækker 

 

 

Vinderne af klubmesterskaberne 2022 

 

Desværre var der regn den dag, og det blev kun værre og værre, så efter et par timers spil 

begyndte flere greens at stå under vand, hvorfor spillet blev indstillet.  Forholdene blev desværre 

ikke bedre i de efterfølgende timer, hvorfor det til sidst blev besluttet af aflyse klubmesterskaber 

for denne weekend, da det ikke ville være muligt at gennemføre de nødvendige, spillede runder. 

Der blev sat en ny dato for klubmesterskaberne, weekenden den 17.-18. september, og i den 

weekend lykkedes det at få gennemført klubmesterskaberne. 

Der stillede lidt færre spillere til start i andet forsøg på klubmesterskaberne, men til gengæld blev 

der stillet til start i 13 af de 14 mulige rækker. Desværre var der igen i år sparsom tilslutning fra det 

kvindelige køn, men vi håber fortsat på bedre tider. 

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, så de spillere, som ikke 

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

Tak for 2022, vi ses til et brag af en sæson i 2023. 

Carsten Skovgaard  
 
 
 
 
 



 
Sportsudvalget 
 

Klubbens sportslige målsætninger for 2022 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 2022 konstatere, at vi fortsat lever op til vores samlede målsætninger, 
idet vores 1. herrehold rykkede op i den bedste række, således at vi nu igen er repræsenteret i den 
bedste række på både herre-, dame- og seniorsiden. 

 
HGK’s 1.hold herrer (fra venstre):  Oliver Nyholm, Jonas Lykke, Rasmus Brock, Kristoffer Augustesen, August van Hauen, Nicolai Nøhr 
 

Det har dog ikke været uden drama! Som bekendt var vores damer nødt til at melde afbud til 
medaljespillet, da vi ikke kunne stille hold, idet tre af vores spillere var taget til USA på college, og 
vores to pro’er skulle forsvare deres positioner på ranglisterne. 
 
Vi var inden beslutningen om at trække holdet i dialog med DGU, da der ikke er nogen regler 
omkring det at trække et hold til et slutspil. Der var dog ikke meget hjælp at hente hos DGU, da 
dette var en situation, man ikke har haft tidligere. Det var derfor noget af en overraskelse, da vi 
modtog en skrivelse fra Turnerings- og Regel Komite i DGU om, at damerne havde fået frataget 
deres point for  
sæsonen og dermed tabt af grundspillet – og dermed nedrykning til 1. division, en dom som var en 
følge af, at holdet havde trukket sig fra medaljespillet. 
 



Denne afgørelse blev selvfølgelig anket til Amatør- og Ordensudvalget i DGU, og her fik vi heldigvis 
medhold, vores damer forbliver i elitedivisionen. 

 
HGK’s 1.hold damer: Kaptajn Lars Broch Christensen og Freja Ekman, Fie Olsen, Sarah Skovgaard, Viola Kruse, Fie Ekman 
(herudover Nicole Broch Estrup og Frederikke Jensen) 
 

Også vores Ungdom II gjorde det godt i 2022, idet de vandt grundspillet i deres pulje og dermed fik 
muligheden for oprykning til næste række.  Dette blev dog ikke til noget, idet vores andet 
ungdomshold Ungdom I ligger i rækken over, og man må kun have et hold i hver række, ærgerligt! 
 
For vores øvrige divisionshold var det lidt mere blandet, men de kommer igen i 2023. 
 
Vores unge spillere gør det fortsat godt. Flere af dem er nu etableret som stamspillere på vores 
bedste hold på både dame- og herresiden, ligesom de løbende har vundet turneringer hen over 
sæsonen. 
 
Det er en stadig ambition at udvikle dygtige spillere i klubben, og de muligheder bliver styrket med 
den nye driving range samt kommende indspilsområde. 
 
Igen i år har vores regionshold gjort det rigtig godt. Af de otte hold, der stillede til start, vandt de 
tre af holdene deres indledende puljer, to af holdene tabte i semifinalen, mens C-holdet gik hele 
vejen til landsfinalen, og her vandt de sikkert på Midtsjællands golfanlæg 8-3 over Harekær. De har 
således forsvaret deres mesterskab fra sidste år – stærkt gået! 
 
Vi har hvert år 60 – 80 spillere som tilmelder sig regionsgolfen, en platform hvor det er muligt at 
dyrke konkurrence-golfen, men hvor der også er plads til mere social hygge sammenlignet med 
divisionsgolfen. Men også her savner vi flere kvindelige spillere, så kom ud af busken! 
 
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, samt gode faciliteter og trænere 
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 indsats 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, som stiler i den retning. 
 

Knæk og bræk til alle i 2023 og TAK for støtten fra sponsorer og medlemmer. Vi håber, at stadig 

flere i 2023 har lyst til at følge og støtte vores hold på banen og ude i verden. 

 
Carsten Skovgaard 

 
 
 
 
Bestyrelse og udvalg i 2022 
 
Bestyrelse 
René Kjærsgaard-Nielsen, Jan Mayland Madsen, Lars Broch Christensen, Jan Aarup, Ulla Wille, 
Henrik Pedersen  
 

Baneudvalg 
Henrik Pedersen, Dennis Jensen, Lis Rathsach, Tine Bering, Kim Hyrzkov 
 

Klubhusudvalg 
Mette Pilgren, Kim Hyrzkov, Annelise Boisen Lidegaard, Denise Ege, Marianne Gram-Nielsen, Poul 
Grønbek, Niels Daugaard Sørensen, Jens Nørgaard, Søren Lykke Jensen, Kurt Neiiendam, Jens 
Voetmann, Pelle Lundkvist, Jytte Helle, Karen Ringsing 
 

Turneringsudvalg 
Carsten Skovgaard, Alis Bjergsted, Kasper Visti Christensen, Torben Erichs, Truels Hjort Hansen, 
Silas Jakobsen, Bo Johanneson, Birte Kildgaard, Jørgen Lindhoff, Jan Mayland Madsen, Karsten 
Melson, Lars Mortensen, Kurt Neiiendam 
 

Handicapudvalg 
Erik Larsen, Kurt Bjernemose, Anette Prindahl 
 
Regel- og Ordensudvalg 
Mikael Wille, Kurt Bjernemose, Ole Haag, Jens Tønnesen, Mikkel Lund  
 



Juniorudvalg 
Bo Gregers Winkel, René Krieger Christensen, Anders Christian Dahl, Shøle Offenbach, Thomas 
Dam Nilsson, Teddy Birch Petersen 
 
Kontaktudvalg 
Kim Hyrzkov, Anders Kjergaard, Jon Johanneson, Dennis Jensen, Thomas Dam Nilsson, Kristian 
Mangor, Helle Boisen 
 

Sportsudvalg 
Carsten Skovgaard, Kristoffer Øien Augustesen, Christian Eriksen, Kristian Mangor Olsen, Thomas 
Dam Nørgaard? – Kasper Visti Christensen? 
 

Magasin: 
Lisbet Pals Svendsen, Helle Boisen, Henning Hansen, Per Kristensen, Tina Machalet, Ulrich 
Machalet 
 

Hjemmeside: 
Kim Hyrzkov, Tina Machalet, Helle Boisen, Bo Johanneson 
 

Tirsdagsdameudvalg 
Lisbet Pals Svendsen, Lis Brammer, Merete Elleboe, Tina Machalet, Lene Olesen 
 

Onsdagsherreudvalg 
Ralf Oest, Truels Hjort Hansen, Bent Breiner, Jess Nørgaard 
 

Begynderudvalg 
Bjarne Lau Pedersen, Jens Berner, Hanne Gylvin, Jane Jellingsø, Henriette Karbo, Tina Machalet, 
Lars Mortensen, Cecilie Lagerbon Olsson, Allan G. Svendsen 
 

Sponsor-/partnerudvalg 
Kim Hyrzkov, Lars Broch Christensen, Henning Hansen, Per Kristensen 
 

IT 
Bo Johanneson, Tina Machalet 
 

Kaptajner 
 
Lars Broch Christesen, Kristian Mangor, Casper Hansen, Carsten Skovgaard, Christian Eriksen, Stig 
Nielsen, Ejgil Nielsen, Hans Harder, Michael Lehmann, Flemming Andersen, Bente Mørch, Bjarne 
Vistrup, Bent Breiner, Jess Nørgaard 
 

Kaptajner, juniorer 
René Krieger Christensen, Søren Eskild Jensen, Thomas Kirkegaard, Janus Thomassen, Bo Gregers 
Winkel, Teddy Birch Petersen, Carsten Heine Lund, Philip Brint 
 

Banekontrol 
Stig Olsson, John Jakobsen, Anders Mørch, Klaus Mortensen, Lars Thomsen, Maria Vittrup, Preben 
Vittrup, Poul Woodall 
 

Bridgeudvalg 
Birte Kildgaard, Flemming Andersen, Truels Hjort Hansen  
 

Juniorfonden 
Janus Thomassen, Morten Offenbach, Ole Haag, Mikkel Lund 


