
 
 
 

 

Året der gik – 2021 
 

Kære HGK’ere 

 

Så nåede vi igen til det tidspunkt på året, hvor vi ser tilbage på oplevelser og begivenheder i 2021 og 

også vender blikket lidt fremad mod et meget spændende 2022 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. 

2021 har jo i sandhed været et meget usædvanligt og anderledes år for vores klub. 

Også i år har klubbens liv været meget påvirket af coronaens mange restriktioner med nedlukning af 

alle faciliteter i klubben i begyndelsen af året – men heldigvis kunne vi spille ude i den friske luft uden 

forhindringer.  Vi kunne slippe alle begrænsningerne i maj/juni måned og vende tilbage til normale 

tilstande. Men også i år har vi kunnet mærke rigtigt mange aflysninger af arrangementer både i 

klubben og hos vores partnere – der dog kunne glæde sig over, at den trofaste støtte fra klubbens 

medlemmer ikke er udeblevet, da der endelig blev åbnet. 

2021 blev året, hvor mange års arbejde og forberedelser til at vores golfbane skulle ombygges, som 

følge af byggeriet af Favrholm Station, endelig lod sig realisere. Vi startede allerede i februar med at 

forberede etablering af den nye tunnel under S-banen, og den stod klar lige efter påske – bygget på 

præcis 6 dage.  

Samtidigt gik vores golfbaneentreprenør i gang med arbejdet med opbygning af banen på vores nye 

område, og vi kunne glæde os henover sommeren over at se, hvor lækkert det bliver. Desværre 

havde vi ikke vejrguderne på vores side, og pga af de meget store mængder regn i forsommeren, blev 

en del af arbejdet ødelagt og skulle reetableres. Dette medførte en forsinkelse på 6-8 uger i forhold 

til vores tidsplan og gjorde, at vi måtte erkende, at vi ikke kunne spille de nye huller i 2021. 

Ombygning af eksisterende bane gik derfor i gang med en forsinkelse, og det betød, at vores plan om 

at kunne spille 18 huller hele året desværre blev forpurret, og vi måtte reducere antallet af spilbare 

huller til først 15 og efterfølgende 9 huller resten af sæsonen for at sikre, at vi nåede så langt som 

muligt med ombygningen og forhåbentlig tidligere kunne åbne hele banen i 2022. At vi ikke havde en 

fuld bane at spille fra 1. september, har naturligvis påvirket klubben – vi kunne ikke længere deltage i 

4-kløversamarbejdet, antallet af greenfeespillere reduceredes betragteligt, og vi kan også konstatere, 

at flere medlemmer, end vi normalt ser i efteråret, er flyttet til andre klubber. Til gengæld har vi 

oplevet en stor medlemstilgang i årets løb både fra eksisterende golfspillere og nye golfere, som har 

fundet lysten til at nyde golflivet i den fri natur, og det gør, at klubben også går godt ind i 2022. 

 

 



 

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

underskud pga påvirkning af ombygningen, men heldigvis kan vi konstatere, at vi har kunnet 

håndtere dette, og vi kommer ud med et pænt positivt resultat. Det giver et solidt grundlag for at 

kigge ind i 2022, som jo bliver et meget spændende år for Hillerød Golf Klub.  

I efteråret introduceredes ideerne til en betydelig opgradering af klubbens træningsfaciliteter på 2 
dialogmøder for alle medlemmer. – Holdningerne og ideerne til, hvordan klubben skal drive en ny 
driving range med overdækning, studios, trackman range på alle pladser m.v., var mange og alsidige, 
og der var livlig diskussion på begge møderne. Med alle input fra medlemmerne justerede 
bestyrelsen på de fremlagte planer i forsøget på at tilgodese så mange som muligt – og dette skulle 
have været bragt til afstemning blandt medlemmerne på en ekstraordinær generalforsamling i 
begyndelse af december. – Men ak, der blev vi igen ramt af corona-restriktionerne og måtte udsætte 
denne til et tidspunkt, der muliggør en forsvarlig gennemførelse af generalforsamlingen. 
 
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 2022, hvor vi skal færdiggøre 
og åbne vores nye bane og fortsætte den positive udvikling, klubben er inde i. 
 

Kim Hyrzkov 

 
 
 
Baneudvalget 
- Hillerød Golf Klubs nye bane på vej. 

Der har gennem mere end et årti været diskuteret opførelse af det nye regionshospital, nye 

togstationer m.v. i forbindelse med etableringen af Favrholm-bydelen - og som en afledt effekt en 

omfattende ombygning af Hillerød Golf Klubs bane. 

De seneste 4-5 år har vi brugt utroligt mange ressourcer på at forhandle de bedst mulige betingelser 

for HGK med alle involverede parter – Bane Danmark, Region Hovedstaden, Lokaltog og Hillerød 

Kommune – og da vi endelig i efteråret 2020 kunne underskrive aftalen med SOL om bygningen af 

vores nye bane med en finansiering på plads, syntes vi, at vi var godt på vej. 

I slutningen af marts ankom vores entreprenør, og så skulle vi til at realisere drømmene om den nye 

bane – men inden vi kom rigtigt i gang skulle vi jo lige have etableret en ny tunnel under S-banen. 

Tunnelen fik vi klaret i påsken, og efterfølgende skulle vi have lavet adgangsveje og færdiggjort 

skrænterne til stierne. – Det viste sig ikke helt enkelt at få lavet det rigtige fald på stierne, så 

regnvand m.v. faktisk løb ned i kloakkerne og ikke bare efterlod en masse mudder i tunnelen. Det slås 

vi stadig lidt med, men det skal nok lykkes til sidst. 

Skrænterne er sået med en blomsterblanding (det lykkedes i 3. forsøg), der understøtter vores tanker 

om biodiversitet – så det bliver forhåbentlig nogle farverige skrænter vi mødes af næste sæson. 

 



 

 

  

  

 

Baneentreprenøren arbejdede fra påske hårdt på at lave de 3 nye huller og en ny driving range. I 

starten hørte vi tit at – de flytter jo bare jord frem og tilbage – hvornår s ker der noget? – og det er 

ganske rigtigt, at der er flyttet meget jord for at give hele området det helt rigtige design. – Der er 

faktisk flyttet op mod 30.000 m3 jord, for at vi kan få det, vi ville have. Og da nu vi havde fået flyttet 

rundt på jorden, skulle vi have nedlagt dræn og vandingsanlæg til hele det nye område. SOL lavede 

alle dræn, og vores greenkeepere knoklede med at lave det nye vandingsanlæg inkl. vandreservoir, 

da vi ikke kunne få eksterne specialister til at lave det.  Samtidigt skulle vi have bygget et hus til vores 

nye store pumper – og det tog Pelle sig af. 

I juni blev greens og teesteder sået, og så skulle vandingsanlægget stå sin prøve, så vi kunne få vækst 

i græsset hurtigt. Efter lidt justeringer fungerede det perfekt og alle sprinklere vandede lystigt over 

de nye områder ca. 1. gang i timen hele døgnet – og allerede efter ganske få dage kunne vi se det 

grønnes. 

I juli måned fik vi færdiggjort arealerne til fairways, semirough, højrough og driving range og også 

sået disse områder. 

 

 



 

Resultatet er blevet, at vi har fået 2 nye par 4 huller, som er meget flotte og lidt udfordrende – de 

giver gode muligheder for både at besøge det nye vandreservoir og en del bunkers. 

   

 

 Herudover har vi et nyt par 3 hul med udslag fra skoven ved diget henover vores nye vandløb, som 

SOL og greenkeeperne fandt på at lave, da vi skulle grave ud til det nye vandreservoir på 4000 m2 – 

det er megaflot. Det bliver fra det nye reservoir, vi i fremtiden skal vande hele banen, og ikke længere 

pumpe grundvand op til vanding. 

Og hvornår kan vi så få lov til at spille de nye huller? – Vi havde håbet at kunne åbne dem til 

efteråret, men vejrliget havde ikke givet os de mest optimale vækstbetingelser, og vi blev nødt til at 

tage en beslutning om, at vi ikke kommer til at spille de nye huller før i 2022. – Men så bliver det også 

fantastisk, når vi kan åbne den nye bane. 

Det var jo så den nemme del af vores ombygning. – I august gik vi i gang med at ændre på den 

eksisterende del af banen, og her skulle vi i høj grad have detailplanlægningen på plads. For samtidig 

med at vi skulle ombygge vores nuværende huller, skulle vi også sørge for, at der kunne spilles golf – 

og for at være helt ærlig, så er det ikke nogen ukompliceret opgave at få det hele til at hænge 

sammen. 

Men vi tog fat på hul 12 (nyt hul 4) og etablerede de nye teesteder. Vi etablerede de nye teesteder på 

hul 7 (nyt hul 9) – og herefter rykkede vi teestedet på hul 9 frem, således at vi kunne lave de nye 

teesteder til det fremtidige hul 8 (gl. hul 6). – Disse opgaver blev udført med mindst mulig gene for 

golfen – men man kan jo ikke undgå at bemærke, at der arbejdes på banen. 

 



 

Sideløbende med dette etablerede vi nyt vandingsanlæg på alle de nye teesteder og påbegyndte også 

at lægge ny hovedvandledning. 

På denne måde ville vi hele efteråret arbejde os gennem hele banen, men desværre kunne vi ret 

hurtigt konstatere, at vi var så langt bagud for tidsplanen, at vi ikke kunne holde 18 huller åbne hele 

efteråret og samtidigt nå så langt som muligt med ombygningen i 2021. 

Vi blev derfor nødt til at reducere banen først til 15 og senere til 9 huller resten af sæsonen. 

Vi fortsatte med ombygningen, så længe vi kunne, inden vinterens komme satte en stopper for 

arbejdet. 

Så status på ombygningen er lige nu ved årets slutning: 

 bygning af de nye teesteder på hul 9 (gl. hul 7) – de er alle færdige og i fin vækst.  

 bygning af de nye teesteder på hul 4 (gl. hul 12) - de er alle færdige og i fin vækst.  

 bygning af ny green og fairway på hul 4 (gl. hul 12) – er næsten færdige, da mange frivillige 

har hjulpet med at lægge rullegræs på både green og fairway 

 bygning af de nye teesteder på hul 8 (gl. hul 6) – de er færdige og i fin vækst. 

 greenen og fairway på hul 8 (gl. hul 6) renoveret og rettet op – lagt turf på green og rullegræs 

på fairway med mange frivilliges hjælp – er færdigt 

 søen blev udgravet til 4 dobbelt størrelse – er færdigt 

 bygning af nyt hul 14 (gl. hul 13 og 14) – hullet anlagt og sået, men der udestår ganske stort 

reparationsarbejde efter regnskyl – ikke færdigt 

 bygning af nyt hul 5 (gl. hul 5) – nyt dameteested etableret – er færdigt 

 bygning af fairway hul 5 (gl. hul 5) – ikke færdigt 

 Opretning af fairway hul 9 (gl. hul 7) – ikke færdigt 

 Opretning af fairway hul 3 (gl. hul 11) – ikke færdigt 

 

Selvom meget er færdigt, skal det jo have en ekstra pleje i de første måneder af den kommende 

sæson med topdress, ekstra såning og gødning, inden det er helt klar til brug. 

Udover ovenstående forestår færdiggørelsen af vores vandingsanlæg, udvidelse af drænsystemerne, 

stisystemer, nyt skiltekoncept (er bestilt) m.v. 

Det har været og er fortsat en kæmpe opgave både i etableringsfasen og ikke mindst i indgronings-

/plejefasen for vores greenkeepere. – Vi har konstant 3-4 fuldtidsressourcer på at passe det nye 

område og hjælpe med at ombygge den eksisterende del af banen, og ved siden af dette, har vi en 

meget stor opgave i planlægning og projektledelse af hele projektet. 

Hele ombygningsprojektet har naturligvis taget meget fokus på hele baneområdet – men vi har jo 

faktisk også vedligeholdt alle dele af den eksisterende bane, samtidigt med at vi bygger. – Så det har 

været et meget anderledes og hårdt arbejdsår på banen, men vi er sikre på, at alle strabadserne vil 

være glemt i det øjeblik, vi kan åbne den fantastiske nye bane i 2022. 



 

Men det er heldigvis ikke kun ombygning, som har haft fokus. – Vi har fået startet en 

biodiversitetsgruppe, som fokuserer på at skabe nogle områder på golfbanen, hvor der kan sås vilde 

blomsterblandinger – at skabe gode forhold for vilde bier – opsætte en stor mængde fuglekasser for 

at bevare og tiltrække forskellige fuglearter i vores område m.v. Her sidst på året har gruppen 

skitseret et natur- og biodiversitetsprojekt sammen med vores juniorafdeling – et projekt, som skal 

give vores unge medlemmer en interesse og indsigt i naturen og bevaring af den vilde natur. 

Projektet er så godt, at vi har fået økonomisk støtte fra Golfsportens Natur- og Miljøfond til at 

gennemføre det i foråret 2022. 

Her fra baneudvalget skal også lyde en meget stor TAK til alle de frivillige, som stiller op i al slags vejr 

og knokler med at samle sten, slæbe og lægge tørv og rullegræs og meget andet. – Vi var ikke nået så 

langt uden jeres store støtte og arbejdskraft. 

 

 
 

Kim Hyrzkov 

 
 



 
Juniorudvalget 
 
2021 har igen været et rigtig godt og aktivt år på juniorsiden. 
Vi har formået at øge antallet af nye juniorer, så vi er tilbage på et niveau, der ligner ”de gode gamle 
dage”. Vi er nu igen en af de største juniorklubber i Danmark. 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 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, sammen med sine hjælpetrænere, som er plukket fra eliten. Der er rigtig mange juniore,r 
der møder op til træning, både sommer og vinter. Vintertræningen er endda suppleret med fysisk 
træning, som børnene er rigtig glade for!  
 
Skovmus (4-7 år), har igen i år haft en fantastisk sæson. Hver torsdag har der været dans, leg og 
træning med Shøle og René. Det er fantastisk at følge udviklingen for de små, efterhånden som de 
vokser fra skovmus og ind i de næste rækker. At glæden ved golfen er leget ind fra de var helt små, er 
helt sikker med til at gøre sporten sjov og spændende, også når de bliver større. 
 
 
Aktiviteter 
Vores forårscamp i april måtte vi indskrænke til et ”golf og pizza”-arrangement, men ellers er vi 
lykkedes med at afholde to fantastiske camps i løbet af sæsonen, med alt hvad der hører til af 
porcelænsgolf, speedgolf, natgolf – og en masse hygge og godt samvær.  
 
Torsdagsmatcherne – HGK Junior Tour – har vi også kunnet gennemføredet, og har også i år været en 
stor succes med mere end 50 deltagende juniorer. Mange flere er begyndt at spille med hver torsdag 
– i gennemsnit spiller omkring 30 børn nu med hver torsdag.  
 



Vores juniorer har også været flittige til at deltage i DGU’s turneringer rundt omkring i landet. I alt har 
vi haft ca. 40 turnerings-aktive juniorer. Den høje aktivitet har også kastet en hel del gode resultater 
af sig. Der er ingen tvivl om, at Hillerød har sat sig tungt på Juniorgolf-landkortet det seneste år. 
 
 
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 Instagramprofil 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.  
 
Det er 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.  
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 arrangerer vintergolf, samt 
andre sociale arrangementer. 
 
 
Samlet set har 2021 været endnu et formidabelt år for juniorerne, og vi glæder os i Juniorudvalget så 
meget til 2022, 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 

 
 

 

 

 

Klubhusudvalget 
I klubhusudvalget har vi mange bolde i luften. Der er både store og små projekter samt diverse 

vedligeholdelsesopgaver, der løses løbende hen over året. 

En af de store vedligeholdelsesopgaver er generel havepasning omkring alle bygninger. Flere end 

udvalgets medlemmer har heldigvis hjulpet med hen over året, men vi må også konstatere, at det er 

en stor opgave, der kræver løbende mandetimer, som vi har svært ved at skaffe. Planen er derfor, at 

vi indtænker vedligehold i alle de projekter, vi fremover vil gennemføre, således at vedligehold 

kræver så lidt som muligt. Hellere buske og bunddække, der ser pænt ud hele året, end ukrudt, der 

pibler frem overalt… 



Desværre har det ikke været muligt at indkalde til den traditionelle fælles frivilligdag i foråret, men vi 

lykkedes med at finde nogle frivillige, der kunne klare nogle af de udendørs maleropgaver så som 

maling af buggy-/greenkeeper-huset og staldvinduerne. 

Vi fik professionel hjælp til maling af de udvendige vinduer, ligesom vi får professionel hjælp til 

maling indvendigt hen over vinteren, hvor det trænger. 

Et lille team af frivillige har været på spil i omklædningen og andre steder, og har sørget for en 

generel oprydning, afvaskning og skift af belysning. Vi håber, alle vil være med til, at man rydder op 

efter sig, så her altid er hyggeligt at være. 

  

 

Derudover har alle håndvaske fået nye blandingsbatterier, taget på bygningerne er blevet renset, 

bænken ved hul 18 er blevet renoveret, og ikke mindst så er en reparation af taget på 

administrationsbygningen påbegyndt en reparation pga. råd. 

Vi har masser af ideer og planer til næste års projekter, og håber i øvrigt på, at mange vil melde sig til 

den næste frivilligdag, som vi forhåbentlig kan afholde i foråret 2022. 

Mette Pilgren 

 

 

Handicapudvalget 

Handicapudvalget i Hillerød Golf Klub består ved udgangen af 2021 af 3 medlemmer. Formand Erik 

Larsen og udvalgsmedlemmerne Anette Prindahl og Kurt Bjernemose, samt af 

bestyrelsesrepræsentant Lars Broch Christensen. 

 

 



 

Erik Larsen overtog formandsposten d. 29. juni efter at Kurt Bjernemose havde ønsket at overgå til 

menigt medlem af udvalget. Med udgangen af juni måned stoppede udvalgsmedlem Helle Knudsen i 

udvalget efter mange års godt arbejde i udvalget. 

Ved årsskiftet 2020/21 gik vi over til det nye World Handicap System, som var blevet udskudt et års 

tid.  

2021 har jo også været et anderledes år på flere måder i Hillerød Golf Klub, ikke mindst som følge af 

Covid-19 pandemien, som jo lige nu ved det kommende årsskifte igen i stor udstrækning påvirker os 

alle. Markørunderskrift på scorekort har været suspenderet stort set hele året, så langt flere 

scorekort end normalt er blevet godkendt og scoren registreret.  

Rigtig mange spillere er nu blevet rigtig gode til at udnytte de digitale muligheder og aflevere 

scorekort elektronisk. Og det er jo netop vigtigt i det nye WHS at man afleverer stort set alle sine 

scores, da det vil give det meste korrekte gennemsnit for ens spillestyrke. 

Den generelle holdning i udvalget er, at det nye WHS system fungerer rigtig godt, og at der ikke har 

været nogle væsentlige udfordringer i løbet af det forgangne år til det nye system. 

Scorekorts Statistik 

Antallet af scorekort behandlet af udvalget er således næsten halveret. Antallet af 

medlemsregistrerede scorekort er steget med 1443. Dette behøves ikke at dække over, at flere er 

gode til at registrere selv, men kan jo også være steget i og med, at vi har fået flere medlemmer. 

 

Scorekort i Golfbox 2021 2020 

Alle scorekort 15441 14730 

Medlems registrerede 
scorekort 

11003 9560 

Turnerings scorekort  4143 4666 

Klub (hcp. Udvalg) reg. 
scorekort 

263 510 

 

Udenlandske scores.  

Med det nye handicapsystem er det nu også blevet muligt for alle medlemmer at indtaste scorekort 

fra udenlandske baner. Det er dog vigtigt i den forbindelse, at man sikrer sig at have alle relevante 

oplysninger om den spillede bane i form af Course Rating og Slope for det pågældende tee sted, man 

har spillet.  

Handicap-postkassen.  

I forbindelse med at de fleste medlemmer jo efterhånden selv udfylder scorekort digitalt, har 

handicapudvalget nu kun én fysisk postkasse til indlevering af scorekort. Det er postkassen, der 

hænger ved touchskærmene inden for døren. Bemærk i øvrigt at scorekort fra par 3 banen ikke skal 

afleveres i handicapudvalgets postkasse, men derimod i greenfee-brevsprækken, da det er 

sekretariatet der registrerer disse par-3 bane scorekort.  



 

Vagtordning. 

Udvalget har en løbende fast vagtordning, således at der til enhver tid er et udvalgsmedlem, som kan 

kontaktes, hvis der er behov for det. Udvalget står altid til rådighed, når der ønskes råd eller 

vejledning i henseende til golfhandicaps. Handicapudvalgets kontaktoplysninger findes i klubbens 

medlemsguide og på klubbens hjemmeside. 

Handicap udvalget ønsker alle medlemmer et Godt Nytår med mange gode og lave scores. 😊 
 

Erik Larsen 

 
 
 
 
Begynderudvalget 
Det helt usædvanlige ”corona-år” (2020) med stor tilgang af nye medlemmer fortsatte også i 2021.  
 
Vi fik rigtig mange intromedlemmer i den forgangne sæson. Mere end 100 meldte sig ind i klubben. 
Og godt 80 intromedlemmer, fortrinsvis fra 2020 og 2021 bestod golfkørekortet og blev 
efterfølgende ”rigtige” medlemmer – primært som Lokale medlemmer. 
 
Det er rigtig flot, og det har kun kunnet lade sig gøre at hjælpe så mange nye medlemmer igennem 
begynderforløbet, fordi en række af klubbens medlemmer stiller sig til rådighed med hjælp til 
begynderaktiviteterne. Det siger vi mange tak for. 
 
Der er mange – også unge, der ønsker at lære at spille golf. Det er positivt, at vi får tilgang af nye 
unge medlemmer. Det bidrager til en god aldersbalance på medlemssiden. Vi har gerne villet etablere 
en egentlig Ungeafdelingen under Begynderudvalget, og der er også taget de første skridt i den 
retning. Men for at kunne gennemføre det, har vi behov for nogle unge og yngre medlemmer, som vil 
give en hånd med for at få vores unge golfspillere gennem begynderforløbet. 
 
Hvis vi sammen formår at skabe en god ungeafdeling, der kan samle unge spillere efter 
begynderforløbet, er vi sikre på, at det vil styrke klubbens profil og image. Cecilie Lagerbon fra 
Begynderudvalget har sagt ja til at hjælpe med til at etablere Ungeafdelingen. Men vi har behov for 
flere hjælpere, hvis det skal lykkes. Vi har brug for din hjælp. Kontakt enten Cecilie, undertegnede 
eller giv besked til en af klubbens 2 proer. 
 

 

Begynderudvalget arrangerer fællesspil på Par 3 
banen for intromedlemmerne. Det er her 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 og sikker måde. 
 



 
 
Der har været 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. 
 
For at fastholde de nye medlemmer er der ingen tvivl om, at det er vigtigt, 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 (såkaldte højhandicappere). Vi spiller mandag og torsdag 
aften – 9 huller. Der har i sæsonen været meget stor tilslutning til spillet, og til stor glæde for 
deltagerne har en række af vores mentorer på skift spillet med de 2 aftener.  
 
 
Vi vil også gerne sige mange tak for hjælpen til mentorerne.  
 
Med det nye handicapsystem blev det maksimale handicap 54 i modsætning til tidligere år, hvor alle 
begyndere, der fik banetilladelse, startede i handicap 72. Der er nogle muligheder for lokalt at 
etablere et system, således at den enkelte kan følge sit handicap fra 72 og ned til 54. Det har ikke 
mindst interesse ved turneringer. Begynderudvalget har imidlertid besluttet ikke at gøre brug af 
denne mulighed. Det blev alt for kompliceret at gennemføre, og der er kun få nye spillere, der har 
efterspurgt muligheden.  
 
Vores fællesaktiviteter begyndte i april og sluttede med udgangen af 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 medlemsskabet i klubben, at de føler sig godt 
behandlet, også når golfkørekortet er i hus. 
 
Begynderne tilbydes undervisning i golfreglerne. Der er i 2021 gennemført undervisningsaktiviteter 
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. 
 
Vi har ikke brugt 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. Vi har 
ændret det, så prøven kan bestås over nettet fra den kommende sæson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Begynderudvalget varetager 
sammen med en række andre 
frivillige medlemmer af klubben – 
Golfens Dag. 
DGU anbefalede, at klubberne 
pga coronarestriktionerne stillede 
krav om tilmelding til dagen. 
Denne anbefaling valgte vi at 
følge. 
 
Det blev en god dag med mange 
gæster. Begge vores proer deltog 
sammen med en række frivillige. 
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 Sinja Nyholm og Flemming Andersen af udvalget. På udvalgets vegne vil 
jeg gerne sige tak til Sinja og Flemming for i mange år at have ydet et stort stykke arbejde i 
Begynderudvalget.  Samtidig kan vi byde velkommen til Henriette Karbo og Lars Mortensen, der er 
nye medlemmer fra årsskiftet. 
 
Også en tak til de øvrige medlemmer af Begynderudvalget. Alle gør et stort arbejde med 
begynderaktiviteterne.  

Bjarne Lau Pedersen 

 
 
 
 
 



 
Bridge 
Efter coronanedlukningen startede vi bridgen igen primo oktober, med stort set uændrede antal 
medlemmer. 
 
Vi håber at kunne gennemføre sæson 2021/22 uden nedlukninger, og der har været rigtig god 
tilslutning til de p.t. gennemførte turneringer. 
 
Sæsonstarten blev desværre uden golfen, selv om vi havde besluttet at flytte golfen til 9-hullersbanen 
om søndagen, umiddelbart før bridgen, da vejret just ikke var golfegnet. 
 
Med åbningen af vores nye bane, overvejer vi fremover at flytte golfen til 10-huller om søndagen, før 
bridgen, for på denne måde kun at bruge 1 dag til sæsonstarten. 
 
Nye medlemmer er fortsat meget velkomne 
 

Birte Kildgaard 

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

  
 

Det er redaktionens mål at skabe et læseværdigt trykt magasin, der på en informativ og 
underholdende måde bringer relevante 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. 
 
Sæsonen 2021 på banen blev på mange måder præget af dansen med Covid-19, men Magasinet 
udkom som sædvanlig med to numre, der dykkede ned i mange forskellige aspekter af vores klub og 
vores klubliv med bl.a. interviews med vores ’nye’ pro Thomas Dam Nilsson og med Nicole Broch 
Estrup, med inspiration fra andre klubber i ind- og udland, med tips og gode råd fra ”Golfskadestuen” 
og fra pro Kristian Mangor.  



 
Vi håber, at Medlemsmagasinet igen i 2022 vil udkomme med et redaktionelt indhold, der vil 
interessere læserne, ligesom Magasinet også stadig i en digital udgave vil blive placeret på klubbens 
hjemmeside. Foreløbig er der planlagt et forårsnummer, der vil udkomme i begyndelsen af april 
2022, og efterårsnummeret er også i støbeskeen. 
 
I forbindelse med redaktørskiftet er der flere af de siddende medlemmer i bladudvalget, der har valgt 
at sige, at nu synes de, de har været med længe nok. Og selv om jeg rigtig gerne ville have beholdt 
dem i udvalget, må jeg naturligvis respektere, at når man har været med i omkring 10 år, så har man 
faktisk aftjent sin værnepligt, så derfor skal der – ud over takken til den afgående ”Gamle Redacteur” 
Bjarke Schmidt - lyde en varm tak til ”Hoffotograf” Ole Pries og klubhistoriker Ejgil Jensen for alle 
deres gode og interessante bidrag gennem en lang årrække.  
 
Heldigvis har den faste skribent Per Kristensen tilkendegivet, at han stadig gerne vil skrive til bladet, 
så Per vil vi også fremadrettet trække på. Tilsvarende har vi også stadig glæde af Henning Hansens 
store arbejde og erfaring med at sætte bladet op, så det er læseværdigt og smukt at se på, og artikler 
og annoncer kommer i den rigtige rækkefølge. Og jeg er også glad for, at Helle Boisen stadig har lyst 
til at bidrage med både skriveri og korrekturlæsning.  
 
Vi kan også byde velkommen til Tina og Ulrich Machalet, som begge tiltræder som nye fotografer på 
magasinet – det bliver spændende at se, hvordan deres linser fanger begivenhederne i klubben.  
 
Som ny redaktør ser jeg frem til et godt samarbejde med skribenter, fotografer, medlemmer og alle 
der bidrager til at gøre Medlemsmagasinet GOLF læseværdigt for både eksisterende og nye 
medlemmer. 
 

Lisbet Pals Svendsen, redaktør 
 
 

 
 
Sponsor-/partnerudvalget 
 
Udvalget har i år bestået af følgende: Kim Hyrzkov, Lars Broch Christensen, Per Kristensen, Jørgen 
Boyer-Søgaard (er udtrådt) og Henning Hansen 
 
 
På trods af de udfordringer, vi har haft i HGK igennem året i forbindelse med baneomlægning og 
COVID-19 restriktioner, er det lykkedes at fastholde samarbejdet med vores trofaste 
samarbejdspartnere og samtidig at få etableret nye relationer, som har tegnet aftaler, der rækker ud 
over det første år. 
 
Vi så os desværre nødsaget til at udskyde ”sponsordagen”, da vi ikke kunne tilbyde vores 
sponsorer/samarbejdspartnere en golfrunde på 18-hullers bane. Dagen er blevet flyttet til 2022, hvor 
vi får mulighed for at præsentere vores nye bane. Beslutningen blev mødt med stor forståelse. 
”Sponsordagen” er et af hovedpunkterne i vores samarbejde, hvor vi får mulighed for en hyggelig og 
uformel snak, og hvor vores sponsorer får mulighed for at mødes med hinanden. 
 
Igennem året har vi forsøgt at finde en mulighed for udvidelse af antal deltagere i udvalget, hvilket 
desværre endnu ikke er lykkedes. Vi fortsætter søgningen i det kommende år. 
 



 
Vi ser nu frem mod 2022 og etableringen af vores nye 18-hullers bane, hvor der vil blive nye 
muligheder for tilbud til vores sponsorer/samarbejdspartnere. Endvidere arbejdes der på etablering 
af en ny sponsortavle/-væg i det kommende år. 
 
Endnu en gang en stor tak til vores sponsorer/samarbejdspartnere for forståelse for de udfordringer, 
vi har haft igennem 2021, og deres bidrag til det gode samarbejde. 
 

Henning Hansen 
 

Onsdagherrerne (HGK’s herreklub) 
En spændende 2021 sæson er slut for HGK Onsdagsherrerne. Det blev en sæson med nye tiltag, 

baneomlægninger og corona-besværligheder, men heldigvis med nye og flere medlemmer end de 

senere år. 

Som noget nyt kunne man spille i en række, hvor alle spillede fra tee 44. Samtidig skulle alle i de 

øvrige rækker spille fra tee 52. I tee 44-rækken var der imidlertid så stor forskel i HCP, at eclectic for 

denne række vil blive ændret fra brutto til netto. Det overvejes ligeledes, om der er spillere til en 

række med tee 49 – der skal være minimum 10 spillere i en række. 

Efterhånden som baneomlægningen skred frem, reduceredes antallet af spilbare huller, og da der i 

september blev ændret på rækkefølgende af hullerne, kunne eclectic turneringen ikke fortsætte. 

Mange har været dygtige og fået præmier, der er i alt uddelt 

over 120 præmier til ca. 60% af spillerne.  Derudover lykkedes 

det Nicolaj Milling at lave hole-in-one og udløse den meget 

store(12L) flaske rødvin, sponsoreret af vor gode sponsor Holte 

Vinlager, Hillerød. En ny flaske er klar igen til næste år. 

En cupturnering blev gennemført sideløbende med den 

almindelige turnering. Der var stor begejstring for at spille 

hulspil, så det vil også blive forsøgt gennemført i 2022. 

De to udflugter til henholdsvis Helsingør og Roskilde blev 

gennemført som sædvanlig med stor succes. Planlægningen af 

to udflugter næste år er allerede i gang. 

Coronaen holdt mange tilbage for at deltage i sammenkomster, så det lykkedes kun at gennemføre et 

arrangement: afslutningen med de gule ærter, pandekager og smagsprøverne fra Hans. Lad os håbe, 

at der bliver styr på corona, så vi kan mødes til de hyggelige sammenkomster. 

Vinterturneringen er i år aflyst, men planlægningen af sommersæson 2022 er så småt gået i gang. 

Turneringen vil blive tilpasset mulighederne efterhånden som baneomlægningen skrider frem. 

Detaljerne bliver fastlagt, når foråret nærmer sig. Følg derfor med på hjemmesiden eller facebook for 

at få de seneste informationer. 

Onsdagsherreudvalget 
Bent, Truels, Jess, Kurt og Ralf 

 



 
Tirsdagsdamerne (HGK’s dameklub) 
Da 2020 sluttede, tror jeg, vi i Tirsdagsdameudvalget gik ind i 2021 med forhåbning om, at Covid-19 
snart ville være en saga blot, og at vi i 2021 ville kunne genoptage vores aktiviteter, som vi plejede.  
 
Men vi skulle blive klogere – 2021 viste sig at blive nærmest et forhindringsløb med masser af 
udfordringer, både i forhold til Covid-19, til selvregistrering af scores i GolfBox, til det nye 
handicapsystem og ikke mindst til en bane, der bød på varierende antal tilgængelige huller. 
 
 
Ikke desto mindre lykkedes det 
for os at gennemføre langt de 
fleste af vores sædvanlige 
aktiviteter, som fx forskellige 
former for holdspil, vores 
invitationsturnering og vores 
årlige udflugt, som dog blev 
flyttet fra forårssæsonen til 
efterårssæsonen for at 
imødegå eventuelle 
restriktioner i forhold til 
antallet af deltagere; samtidig 
besluttede vi også at udskyde 
den fælles transport med bus 
til en klub længere væk, så 
årets udflugt gik i stedet i egen 
bil til Helsingør Golf Club, hvor 
vi havde en dejlig dag på en 
smuk bane og nød en lækker og 
velfortjent frokost efter spillet. 
 

 
Terrassehygge ved Invitationsturneringen. 

Vi plejer at have to turneringer, der løber sæsonen igennem: En point-turnering og en eclectic-
turnering. I 2021 blev det dog nødvendigt at stoppe eclectic-turneringen, før sæsonen sluttede, da 
antallet af spilbare huller på banen blev reduceret fra 18 til først 12 og senere ni huller. Point-
turneringen løb derimod hele sæsonen igennem.  
 
Undervejs i sæsonen har vi arbejdet på at holde vores medlemmer orienteret ved hjælp af månedlige 
nyhedsbreve med information om bl.a. ændringerne i antal spilbare huller, information om hvordan 
man skulle taste sine slag i GolfBox, når vi nu skulle spille færre huller, så vores resultater stadig 
kunne tælle som handicapregulerende. Her skylder vi Ole Haag en varm tak for hjælpen undervejs, 
hvor han trådte til med gode forklaringer og formuleringer, som var med til at hjælpe os godt 
igennem udfordringerne.  
 
I 2021 fik Tirsdagsdamernes hjemmeside også en gevaldig ansigtsløftning, som Tina Machalet stod 
for. Siden fik et helt nyt look, og Tina har løbende holdt den opdateret med nyheder og resultater, 
ligesom man kan finde alle vejledningerne til vores forskellige spilformer på siden. Samtidig 
oprettede Merete Elleboe en fælles mailadresse til Tirsdagsdamerne, så vores medlemmer nemmere 
kunne komme i kontakt med Udvalget uden at skulle maile til ét bestemt medlem af Udvalget og så 
vente på svar. Vores indtryk er, at både hjemmesiden og mailadressen er blevet flittigt brugt, for vi 
har sæsonen igennem haft en god og hurtig dialog med vores medlemmer.  
 



En af årets store, faste begivenheder er vores deltagelse i den landsdækkende turnering Pink Cup, 
arrangeret af og til fordel for Kræftens Bekæmpelse, som også leverer de præmier, vi bruger i 
turneringen. Igen i år lå Pink Cup som en del af HGK Ugen i august, og igen i år kaldte vi turneringen 
Boobs ’n Balls, da den var åben for både damer og herrer. Vi var hele 91 deltagere til turneringen på 
en dejlig solskinsdag i august, og der blev samlet i alt 15.035 kroner ind til det gode formål – næsten 
2.000 kroner mere end i 2020. I 2022 har Pink Cup 20 års jubilæum, så Tirsdagsdameudvalget pusler 
med tanker om yderligere aktiviteter i den forbindelse.  
 
I vinteren 2020/21 afviklede vi igen 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 2021/2022. Vinterturneringen blev 
også brugt som ’pilotprojekt’ til selvregistrering af scores, så vi havde lidt erfaring med dette, før 
sommersæsonen 2021 blev skudt i gang. 
 
 
Vi afsluttede sæsonen 2021 med 
”Towli golf” over ni huller, som alle 
skulle spilles og tælles på forskellig 
måde. Efterfølgende havde vi 
præmieoverrækkelse og 
afslutningsmiddag med afstand, 
hvor vi for første gang i mere end 
halvandet år var næsten tilbage på 
sædvanligt deltagerantal, nemlig 50. 
Som altid havde vi en hyggelig aften 
med god mad, livlig snak og masser 
af præmier. 
 

 

 
I 2021 har vi været 108 glade tirsdagsdamer, som vi håber at se igen i 2022 – meget gerne sammen 
med mange flere nye tirsdagsdamer. 
 
Udvalget har i indeværende sæson bestået af Merete Elleboe, Lis Brammer, Tina Machalet, Lena 
Olesen, Annie Madsen og undertegnede. Ved afslutningen meddelte Annie Madsen, at hun ønskede 
at trække sig fra Udvalget, hvilket vi naturligvis var kede af, da vi skylder Annie stor tak for den 
kæmpe indsats, hun har ydet gennem sine år i Udvalget, men da vi stadig har lov at trække på Annie 
og samtidig er så heldige, at vi stadig er fem medlemmer i Udvalget, ser vi de kommende sæsoner i 
møde med sindsro.  
 
Her ved afslutningen af sæsonen 2021 takker Udvalget vores sponsorer: Hillerød Vinkompagni, 
MajCare v/Majbritt Rossau og Caleo Agency v/Shøle B. Offenbach 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 2021 – og på glædeligt gensyn i 2022! 

På udvalgets vegne 
Lisbet Pals Svendsen 

 
 
 
 



 
Regel- og ordensudvalget 
Regel- og Ordensudvalget har haft et stille år. Den altoverskyggende opgave i år har været  at 
undervise vores nye medlemmer golfreglerne. I forlængelse af dette har vi planer for at lave noget 
materiale til brug for par-3 banen. 
 
I det nye år forventer vi nye spændende opgaver i forbindelse med vores nye bane – et arbejde i tæt 
samarbejde med Baneudvalget og greenkeeperne. Det ser vi meget frem til. 
 

Mikael Wille 
 

 

 
 
 
 
Arrangementsudvalget 
 

Året 2021 var nok en gang præget af corona-restriktioner, og det var derfor ikke muligt at mødes hen 

over vinteren/foråret til forskellige arrangementer i Hillerød Golf Klub. 

Heldigvis kunne HGK-ugen gennemføres i perioden 3.-7. august 2021. Med opbakning fra vore 

sponsorer, som var Golf Plaisir, Billige Golfbolde, Hillerød Proshop, Restaurant Nysøgård og Carlsberg 

samt fra alle de frivillige hjælpere, blev HGK-ugen gennemført til glæde for de mange medlemmer, 

som deltog. 

HGK-ugen blev afholdt i det skønneste golfvejr – lige på nær enkelte byger om lørdagen. 
 

   



   

   

Programmet bød på ”Boobs’n Balls”, Proshop/Restaurant, Texas-scramble, Carlsberg 

Invitationsmatch og Ræs2HGK. 

I ”Boobs’n Balls-matchen”, som er et samarbejde mellem Tirsdagsdamerne og Onsdagsherrerne, 

lykkedes det os i år at indsamle i alt kr. 15.035,- til Kræftens Bekæmpelse. Heraf indbragte salg af 

Puttekort kr. 1.560,-. Beløbet blev i år højere end i 2020. Årets vinder af hele Ræs2HGK blev Bo Juul 

Bolbroe, som vandt flotte gavekort fra Golf Plaisir og Billige Golfbolde.  

Som noget nyt, var der i år etableret en lille bod ved hul 9, hvor der bl.a. blev solgt grillpølser. Alle 

matchdeltagere nød ca. 10 minutters pause med hyggesnak, varme pølser etc. Der er kommet mange 

positive tilbagemeldinger, og alle synes det var meget hyggeligt. 

Marianne Gram-Nielsen 

 
 
 
 
 
 



Turneringsudvalget 
 
Afviklingen af turneringer i 2021 har igen i år været udfordret, men denne gang fra to fronter, Covid-

19 pandemiens fortsatte hærgen samt den påbegyndte omlægning af vores bane. Begge to forhold, 

som har medført lavere deltagelse end normalt. 

Turneringsudvalget 

har i 2021 stået for 

afviklingen af i alt 

11 turneringer 

fordelt på 5 

klubturneringer, 3 

divisionsweekender, 

2 eliteturneringer 

samt 

klubmesterskaberne 

for Juniorer, 

Herrer/Damer,  

Mid-age, Seniorer, 

Veteraner og Super 

Veteraner.   

HGK’s Fødselsdagsturnering - vindere 

 

Alle turneringerne blev afviklet over 16 spilledage. Herudover har medlemmer af turneringsudvalget 

bistået i yderligere 4 klubturneringer i forbindelse med Hillerød Ugen, afviklingen af disse turneringer 

varetages af udvalget bag Hillerød Ugen. 

Af årets planlagte klubturneringer er to ikke blevet gennemført, dette på grund af manglende 

tilslutning samt vejrlig. Der har for året været en tilbagegang i antal deltagere i turneringerne, således 

var der 458 tilmeldte spiller i år mod 598 i de samme turneringer sidste år. 

Igen i år har der været afholdt Hillerød Ugen, hvor der blev spillet i alt 5 matcher fra tirsdag d. 3. 

august til lørdag d. 7. august, og det med en pæn deltagelse på trods af Covid-19. 

Tilslutningen til Hillerød Pokalen var ligesom de øvrige klubturneringer præget af Covid-19, således 

var der kun 66 tilmeldte mod 99 sidste år. Den lavere deltagelse betød dog ikke dårligere golf idet det 

stadigvæk var et stærkt felt af spillere, der stillede til start. Således lå deltagernes hcp. for herrerne i 

intervallet +4,3 – 6,3 og for damerne i intervallet +0,4 – 13,1. 

Årets sidste gennemførte turnering, Mortens And, blev afviklet den 24. oktober på den omlagte 2*9 

hullers bane. At turneringen skulle gennemføres på de 2*9 huller betød også en reduktion i antallet 

af mulige spillere, der kunne deltage, men det gik. – Turneringen blev gennemført med 39 spillere, 

ganske pænt alt taget i betragtning. 



 

Klubmestre 2021 
 
Klubmesterskaberne blev afviklet den 28.-29. 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 Damer, Mid-
age og 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 

deltag – 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. 

2022 sæsonen starter også med udfordringer, idet det regnfulde efterår gentagende gange har 

påvirket den igangværende omlægning af banen. Således kan vi jo nok ikke forvente at have vores 

nye 18 hullers bane klar før omkring 1. juli. Men når vi kender den eksakte dato vil der blive 

arrangeret en åbningsmatch, som I kun kan gælde sig til.  

Tak for 2021, vi ses i 2022. 

Carsten Skovgaard  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sportsudvalget 
 
Det sportslige:  
Klubbens sportslige målsætninger for 2021 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 2021 konstatere, at vi til fulde lever op til vores samlede målsætninger, om 
end de samlede resultater ikke var helt på niveau med 2020. Således lykkedes det ikke for vores 1. herre- 
og seniorhold og at forblive i den bedste række, hvorimod vores damer gik videre til medaljespillet. 
  
Vi er således nu repræsenteret i den bedste række i 2 af de 5 rækker, som vi stiller op i Damer, Herrer, 
Seniorer, Veteraner og Super Veteraner. 
 
Årets udgave af grundspillet til DM-titlen var tilbage i normalt format efter den forkortede 2019 version. 
Efter de første to divisionsweekender stod det klart, at det kun var vores damer, der kunne komme videre 
til medaljespillet, og den plads sikrede de sig med en sikker sejr hjemme om lørdagen mod Smørum med 
10-2. På medaljespillets første dag stod vores damer over for Vejle, og her viste de stor styrke ved at 
vinde hele 12-0. - Og søndag stod guldkampen så mod de forsvarende mestre fra Helsingør, og det var en 
tæt kamp, der først blev afgjort på sidste hul i næstsidste bold – vi skulle vinde hullet for at bringe 
stillingen på 6-6 men det lykkedes desværre ikke, så Helsingør vandt 7-5, men en flot og velfortjent 
sølvmedalje til Damerne. 

 
 
Også vores Herre lll og Ungdom ll gjorde det godt i 2021, idet de begge vandt grundspillet i deres puljer og 
dermed muligheden for oprykning til næste række – dette blev dog ikke til noget for nogen af holdene, 
idet vi allerede har et hold i rækken over, og man må kun have et hold i hver række, ærgerligt! 
 
 
 
 



Vi gør det rigtigt godt i Regionsgolfen, hvor mellem 60-80 spillere hvert år dyrker konkurrence-golfen på 
niveauet under divisionsgolfen. Af de ni hold, vi stillede til start med, vandt de 3 af holdene deres 
indledende puljer, og to af dem gik hele vejen til landsfinalen, der blev afviklet på Vestfyn Golf Klub. 
 
 

 

Vores A-
regionshold vandt 
således finalen 
mod Vejle med 9-2 
og C-holdet vandt 
også deres finale 
mod Åskov med 7-
4. Så 2 
guldmedaljer i 
2021 til 
regionsholdene – 
stærkt gået! 
 

 
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 2022 har lyst til at følge og 
støtte vores hold på banen og ude i verden. 

 
Carsten Skovgaard 

 
 
 
 



 
Bestyrelse og udvalg i 2021 
 
Bestyrelse 
René Kjærsgaard-Nielsen, Jan Mayland Madsen, Lars Broch Christensen, Jan Aarup, Lone Hornshøj 
Reuther, Henrik Pedersen  
 

Baneudvalg 
Henrik Pedersen, René Kjærsgaard-Nielsen, Dennis Jensen, Peter Knudsen, Jørgen Boyer-Søgaard, Lis 
Rathsach, Tine Bering 
 

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 Pilgren, 
Denise Ege 
 

Turneringsudvalg 
Carsten Skovgaard, Alis Bjergsted, Kasper Visti Christensen, Kent Duhn, Torben Erichs, Silas Jakobsen, 
Bo Jespersgaard, Truels Hjort Hansen, Bo Johanneson, Birte Kildgaard, Jørgen Lindhoff, Tina 
Machalet, Jan Mayland Madsen, Karsten Melson, Thomas Thestrup, Knud Østergaard Hansen 
 

Handicapudvalg 
Kurt Bjernemose, 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 
 
Kontaktudvalg 
Kim Hyrzkov, Anders Kjergaard, Jon Johanneson, Dennis Jensen, Thomas Dam Nilsson, Kristian 
Mangor, Helle Boisen 
 

Sportsudvalg 
Carsten Skovgaard, Christian Eriksen, Kristian Mangor Olsen, Thomas Dam Nørgaard 
 

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

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

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

 
 



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

Begynderudvalg 
Bjarne Lau Pedersen, Flemming Andersen, Jens Berner, Hanne Gylvin, Jane Jellingsø, Sinja Nyholm, 
Cecilie Lagerbon Olsson, Allan G. Svendsen 
 

Sponsor-/partnerudvalg 
Kim Hyrzkov, Lars Broch Christensen, Henning Hansen, Henriette Karbo, Lars Mortensen, Per 
Kristensen, Tina Machalet, Lars Olsen, Jørgen Boyer-Søgaard 
 

IT 
Bo Johanneson, Tina Machalet 
 

Kaptajner 
Lars Broch Christesen, Kristian Mangor, Casper Hansen, Kasper Visti Christensen, Christian Eriksen, 
Stig Nielsen, Ejgil Nielsen, Hans Harder, Michael Lehmann, Hanne Lise Salling, Flemming Andersen, 
Bente Mørch, Claus Gelhede, Bjarne Vistrup, Jørgen Lindhoff, Bent Breiner, Jess Nørgaard 
 

Kaptajner, juniorer 
Mikael Koch Jensen, René Krieger Christensen, Mette Jensen, Søren Eskild Jensen, Søren Steen 
Johansen, Carsten Heine Lund 
 

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 
Bjarke Schmidt, Ulla Wille, Niels Holst Nielsen, Lars Kruse, Morten Offenbach; Mikkel Wismann, Ole 
Haag 
 


