
Kære HGK’er 

Med baggrund i de seneste udmeldinger fra såvel politisk side som DGU er vi desværre nødt til at fortsætte 

nedlukningen af Hillerød Golf Klub – indtil videre frem til d. 31. marts, hvor de nyeste tiltag fra regeringen 

er til behandling og afstemning i folketinget.  Dvs at alle klubbens faciliteter fortsat er lukket helt og ikke 

kan anvendes. 

Der skrives rigtigt mange meninger om det er rigtigt eller forkert at holde golfklubben lukket for spil – men i 

HGK er det en enig bestyrelse, som står bag beslutningen om at vi holder lukket. Vi mener fortsat ikke, vi 

skal tage ansvaret for evt. smittespredning af corona virus – hverken blandt medlemmer eller 

medarbejdere - ved at åbne op for klubben, men tværtimod understøtte alle de tiltag vedtages for at få 

Danmark ud af denne situation hurtigst muligt. 

Vi arbejder stadig i klubben med minimumsbemanding på kontoret i den officielle  åbningstid 9.30-13.30 – 
kontakt os helst på telefon 48 265046 el klubben@hillerodgolf.dk - og vi har p.t. 3 greenkeepere på arbejde 
og vi øger langsomt kapaciteten frem mod en genåbning af banen. I går har vi klippet greens for første gang 
i år og i dag topdresser vi – og så går vi i gang med at klippe fairways – vi skal nok sørge for at banen står 
knivskarpt klar til åbning når forholdene er til det. Vi tilrettelægger arbejdet således at der arbejdes 
forskudt mellem kl. 6.00-22.00 og dermed får mindst mulig kontakt mellem medarbejderne. 
 
I sidste uge introducerede vi ideen om at lave en hjælpeordning til medlemmer som ikke selv havde mulig 
for handle nødvendige fødevarer og medicin m.v. Det viser sig at vores medlemmer er godt dækket ind, da 
ingen har haft behov for at benytte ordningen. Men der skal lyde en stor tak til jer som omgående meldte 
jer som frivillige til at hjælpe andre medlemmer. 
 
Den nye bane. 
I sidste uge blev det offentliggjort at Bane DK/Region Hovedstaden har besluttet at udskyde byggeriet af de 
nye stationer til 2023 – dvs at vi kan forvente at  brugen af vores nuværende bane ikke blive påvirket før i 
foråret 2023. Men det betyder ikke at vi sætter tempoet ned i vores ombygningsprojekt – vi holder os 
stadig til vores plan om at alle nye huller og driving range på det nye område skal etableres i år.  
 
I går fik vi på byrådsmødet godkendt budgettet til igangsættelse af de arkæologiske udgravninger på 
området – og vi forventer at Nordsjællands Museum går i gang så snart de må arbejde igen – de er som 
mange andre i samfundet hjemsendt indtil videre, men de planlægger at starte op med et lille team d. 14. 
april, 2020 og så øge teamets størrelse når myndighederne tillader det. Vi forventer at de skal bruge ca. 6 - 
8 uger på udgravningerne (naturligvis afhængigt af hvornår de kan arbejde med fuldt team) og det er aftalt 
at de færdiggør område for område, så vi successivt kan komme i gang med at arbejde i takt med at de 
bliver færdige. 
 
Men selvom vi ligger stille med spil på banen og afventer arkæologiske udgravninger er vi faktisk i fuld gang 
med at arbejde på opbygning af den nye bane. Vi har den seneste uge fået fældet ca 90 bøgetræer i skoven 
bag nuværende 10 green for at give plads til et nyt teested til det kommende hul 10, vi har lavet et 
digegennembrud,  så vi kan komme ind på det nye område, hele diget er nu fritlagt og synligt, 
drænarbejder for at afvande området og i den kommende tid går vi i gang med at etablere de nye stier som 
skal føre os fra den nuværende bane til den nye del af banen samt lave det næste digegennembrud. Vi har 
vedlagt lidt billeder fra området vi arbejder på lige nu. Det bliver bare rigtigt flot når vi er færdige med det. 
 
Bedste hilsen og pas fortsat godt på jer selv og alle omkring jer. 
Kim Hyrzkov 
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Inde bag det frilagte dige bygges 

nyt teested til det nye hul 10 – 

der fælles ca 90 træer for at give 

plads og udsigt til det nye hul. 

Her er det første 

digegennembrud etableret, hvor 

det nye Teested skal laves – og 

her skal der laves en sti fra 

Teestedet til vores nye område. 

Således kommer vi til at kunne 

se diget på det nye området helt 

op til jernbanen – diget 

formodes at være bygget helt 

tilbage i Chr. D. IV’s tid som 

adskillelse mellem kongens og 

bøndernes jorde i Hillerødholm. 


