
 
 
 

 

Året der gik – 2019 
 

Kære HGK’er 

Velkommen til årsskriftet for 2019 for Hillerød Golf Klub – vores lille beretning om de mange 

aktiviteter, vi løbende gennemfører i vores dejlige klub. 

Som I kan læse på de kommende sider, har vi i 2019 fortsat den meget positive udvikling på virkelig 
mange områder i klubben, og der har været stor aktivitet i rigtigt mange af vores udvalg. 
 
Vi har også i 2019 oplevet meget flotte resultater i divisions- og regionsturneringerne, som 
understreger, at vi fortsat har en stærk position på såvel elite- som breddeplan – både på senior- og 
juniorsiden. Ligeledes har vores internationale spillere brilleret på verdensscenen i årets løb. Og vores 
pipeline af dygtige golfspillere er så god, at vi ser med stor forventning frem mod gode resultater 
også i de kommende år. 
 
Økonomien har vi stadig styr på, og det forventes, at vi kan afslutte regnskabsåret med et overskud, 
som er i overensstemmelse med budgettet. På medlemssiden ser det også fornuftigt ud, og vi er lidt 
flere medlemmer med udgangen af 2019, end da vi startede året. Vi er 11 seniormedlemmer færre 
og 35 junior-/ungdomsmedlemmer flere. Det er et meget fint resultat – ikke mindst på ungdoms-
/juniorsiden, hvis vi sammenligner os med andre nordsjællandske golfklubber. Men udviklingen på 
seniorsiden skal også være i konstant fokus, da vores mix af medlemmer ændrer sig – flere lokal-
/flex-medlemmer og færre fuldtidsmedlemmer – og understreger vigtigheden af, at der konstant skal 
være maksimalt fokus på at tiltrække nye seniormedlemmer, for at vi kan holde en stabil økonomisk 
udvikling. Så vi vil forsøge at forstærke denne indsats i det kommende år, og her er vi igen meget 
afhængige af, at vi kan løfte i fællesskab og hjælpe hinanden og klubben med at løse disse 
udfordringer. Vi kan af de forskellige analyser konstatere, at vores nye medlemmer føler sig meget 
godt modtaget i klubben, og det vil fortsat i 2020 være en af vores vigtigste opgaver at sikre, at de 
nye medlemmer bliver godt integreret i klubbens sociale liv, så de får spillet noget golf og lærer en 
masse nye mennesker at kende. 
 
Mange opgaver i den daglige drift af golfklubben ville vi ikke kunne løfte, hvis ikke vores store gruppe 
af frivillige medlemmer konstant hjalp til med løse nogle opgaver. Også i 2019 er der gennemført en 
række projekter udelukkende på basis af frivillig arbejdskraft til stor glæde for alle klubbens 
medlemmer og gæster. 
 
Det helt store projekt med ombygningen af vores bane har krævet mange ressourcer i årets løb, men 
heldigvis ser det ud til, at alle bestræbelserne er ved at bære frugt, og at vi nu kan komme i gang med 
at bygge den nye bane. 
 
Afslutningsvis en stor tak til alle frivillige i klubben, alle ansatte, vores partnere i restaurant og shop, 
vores bestyrelse samt alle vores sponsorer for en kæmpe indsats i 2019 – og ønsket om et rigtigt godt 
golfnytår til jer alle. Vi glæder os til at se jer på banen igen til foråret. 

Kim Hyrzkov 

 
 



Baneudvalget 
2019 bragte såmænd ikke så meget mere arbejde for Baneudvalget, sammenlignet med de seneste 
par foregående år, idet arbejdet med at få de overordnede rammer for ændringerne til banens lay-
out har ligget hos bestyrelse og administration (men der har der så til gengæld været fuld fart over 
feltet), og de mere driftsbetonede opgaver klares af chefgreenkeeperen og manageren. 
 
Vores lærling Andreas blev udlært, og vi har valgt at tage et af tidens modeord – Corporate Social 
Responsability – til os og antager en ny lærling til start straks i det nye år. Det er af stor vigtighed, at 
vi deltager i uddannelsen af greenkeepere, så der også i fremtiden er mennesker, der på højt 
professionelt niveau kan være med i driften og udviklingen af golfbanerne. 
 
Men nu bliver der så mere fart på for udvalget i 2020, når det endelige design af såvel de helt nye 
huller som ombygningen af nogle af de eksisterende huller langt om længe materialiserer sig. Først 
ved Philip Spogàrds projekteringsarbejde og siden med udbud og kontrahering med entreprenøren, 
der skal gennemføre visionerne. 
 
Vi har i 2019 fortsat vort arbejde med dræningsprojektet og har kunnet konstatere, at det arbejde vi 
allerede havde lavet har båret frugt. Generelt set er banen ikke helt så våd ved nedbør som tidligere, 
selvom vi alle husker den rædsomme situation med oversvømmelserne på vestsiden af banen i 
efteråret. En ringe trøst, men dog en trøst, er, at det skyldtes forhold uden for vor kontrol, nemlig at 
alt det vand, vi opsamlede i vore dræn, ikke kunne ledes væk som følge af ødelagte ledninger ved 
Overdrevsvejen. De er nu retablerede, så vi kan kun håbe, at det ikke gentager sig. 
 

  
Hul 16 – udgravning til forgreenvanding Kommunen reparerer deres ødelagte dræn 
 

 
 



Der er her sidst på året informeret meget om de mange tilladelser, der skal opnås for at gennemføre 
baneomlægningen, men vi kan konstatere, at selvom vi på tidspunkter har følt, at det var 1 skridt 
frem og 2 tilbage, nu endeligt ser ud til, at alle skridtene går fremad. 
 
Den rettidige omhu, vi har ladet driften afspejle i de senere år med topdressing af såvel fairways som 
greens, har – sammen med det relativt milde decembervejr – resulteret i en længere sæson end 
normalt med sommergreens, der selv sidst på året stod skarpt, så der skal lyde en tak til 
greenkeeperstaben for fremragende arbejde. Tænk sig, at vi her 1. juledag (hvor dette er skrevet) 
stadig kan spille til de almindelige greens. 
  
Udvalget har i løbet af året fået tilgang af Jørgen Boyer-Søgaard, så vi står ekstra stærkt og glæder os 
til arbejdet med vort nye banelayout og til for alvor at komme i arbejdstøjet igen. 
 

  
 
Vi ses på banen! 
 

René Kjærsgaard-Nielsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Turneringsudvalget 
Turneringsudvalget har i 2019 stået for afviklingen af i alt 15 turneringer fordelt på 9 klubturneringer, 
3 divisionsweekender, 2 eliteturneringer samt klubmesterskaberne for Juniorer, Herrer/Damer, Mid-
age, Seniorer, Veteraner og Super Veteraner. Alle turneringerne blev afviklet over 20 spilledage. 
 
Der var for året planlagt 10 klubturneringer, hvoraf en ikke blev afviklet som følge af for lav 
tilslutning. Der har for året været en tilbagegang i antal deltagere i klubturneringerne, således stillede 
der 551 spiller til start i 2019 mod 691 i 2018. 
 
Sæsonen blev åbnet den 13. april, hvor åbningsmatchen blev afviklet, og i den forbindelse havde vi 
verdenspræmiere på ”Åbningsmatch par 3 banen” for de af vores medlemmer, som endnu ikke 
opfylder handicapkravet til at kunne deltage i åbningsmatchen på den store banen – et tiltag der er 
kommet for at blive. 
 

 

Vinderne af åbningsturneringen 2019 

 
Hillerød Pokalen var igen i år præget af et stærkt og stort felt af spillere, således lå deltagernes hcp. 
for herrerne i intervallet +2,6 – 4,8 og for damerne i intervallet +2,2 – 6,8. 
 
Herudover var vi i år også vært for JDTs finale for Mini Touren, der blev afviklet den 5. oktober. 
 
Årets sidste turnering, Juleturneringen, blev afviklet den 8. december og det ligesom sidste år på 
sommergreens, hvilket vi jo ikke er helt vant til. Vejret var dog langtfra lige så godt som sidste år, idet 
der både var regn og kraftig blæst. Men de 25 gæve, som trodsede vejret, havde en god dag, og 
runden blev fulgt op med en fælles julefrokost. 
 
Klubmesterskaberne blev i år afviklet den 31. august – 1. september, hvor alle rækker blev spillet. 
Desværre var der igen i år sparsom tilslutning fra det kvindelige køn, således lykkedes det kun at stille 
rækker i Mid-age, Veteran og Super Veteran damer. 
 
Det er turneringsudvalgets målsætning, at der i gennemsnit er en klubturnering om måneden i 
sæsonen for klubbens medlemmer, samt at disse placeres således, at flest 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 2019! 2020 er lige om hjørnet – vi ses. 

Carsten Skovgaard 

 
 



Juniorudvalget 
 
2019 har været et rigtig godt og aktivt år på juniorsiden. 
Som mange medlemmer måske har bemærket, har der i løbet af sæsonen været rigtig mange 
juniorer i klubben på næsten alle tider af døgnet. Juniorafdelingen har i år med en masse tiltag fået 
aktiveret mange af vores eksisterende juniorer, samt fået lokket en masse nye juniorer til. 
 
 
Træning 
Vi har fået en formidabel juniortræner i Thomas, og vi er lykkelige for, at samarbejdet kan fortsætte. 
Thomas kommer med sin erfaring fra andre klubber og har bidraget til en super god stemning, uanset 
hvornår man møder ham. 
Træningen har været en stor succes, med mange fremmødte til hver eneste træning. 
Kammeratskabet og hyggen på de forskellige træningshold har ikke været til at tage fejl af...  
Mikroerne (4-7 år), har også haft en fantastisk sæson. Hver torsdag har der været træning med 
Andreas, hvor der har været leget, spillet og hygget til den store guldmedalje. 
 
 
Aktiviteter 
Vi har afholdt tre fantastiske camps i løbet af sæsonen, med 40-50 deltagende juniorer og mikroer 
hver gang. 
Torsdagsmatcherne - HGK Junior Tour - har også fået en revitalisering i år. Mange flere er begyndt at 
spille med hver torsdag - i gennemsnit har omkring 20 børn spillet med hver torsdag. Vi har afholdt 
nogle fælles-spisningsaftener i løbet af sæsonen, hvor vi har været over 70 personer hver gang. 
Vi har afholdt “sjov sommergolf” for potentielle nye juniorer på to søndage i sommerferien. I alt var 
der 75 juniorer, der mødte op og fik en dejlig dag på golfbanen. Og ligeså vigtigt fik vi mange nye 
medlemmer i forbindelse med arrangementerne. 
 
 
Resultater 
Vi kan igen i år se tilbage på et år med mange flotte sportslige resultater i juniorafdelingen, hvor især 
vores piger har gjort det rigtig flot.  
Vores pigehold i Mini Tour gik hele vejen og kunne slutte sæsonen som landsdelsmestre. Kæmpe 
tillykke til Caroline Mathilde Helles, Esther Lindqvist Nielsen, Tilde-Line Vadstrup, Ida-Sofie Hviid 
Bagger og Claudia Offenbach.  
For vores landsholdsspiller Sarah Skovgaard blev det til hele 3 turneringssejre i år. Først i Ping 
Masters, senere i Royal Copenhagen og til slut på sæsonen blev det også til en flot sejr ved 
Lyngbygaard Open. Vi glæder os allerede til at se, hvad der kan komme af resultater i sæson 2020. 
Ved dette års divisionsspil blev det til en flot DM sølvmedalje. På trods at der spilles i damerækken, 
havde vi hele tre juniorspillere på holdet gennem sæsonen. Stort tillykke til Sarah Skovgaard, Fie 
Ekman og Freja Ekman. 
 
 
Årets klubmester for drenge blev i år William Petersen og i gruppe mix B blev det August Winkel. 
Stort tillykke. 
Dette er bare et lille eksempel på nogle af de flotte resultater der har været gennem sæsonen fra 
vores seje juniorspillere. 
 
 
 



 
Bedre kommunikation med Holdsport og sociale medier 
På det digitale plan har vi taget Holdsport i brug i år i forhold til træning. Dette har muliggjort en 
bedre og mere systematiseret kommunikation med alle juniorer i klubben, i forhold til træning og 
andre arrangementer. Vi er også blevet mere flittige brugere af vores Facebookside “Hillerød 
Golfklub Juniorafdeling”. Vi informerer og kommunikerer løbende til vores eksisterende og 
potentielle medlemmer og deres forældre. Vi har også fået vores egen Instagram-profil - HGKJunior. 
 
I en tid hvor juniorgolfen generelt er presset på landsplan, med en voldsom tilbagegang over de 
seneste år, er det glædeligt, at vi i HGK med et stort og vedvarende stykke arbejde fra Juniorudvalget 
og andre frivillige superkræfter i år har øget andelen af juniorer med ca. 15%. Vi mangler dog stadig 
juniorer, ligesom vi skal fastholde dem, vi har, for de er på alle måder fremtiden - også for HGK som 
golfklub. En masse nye tiltag bliver derfor gjort i øjeblikket. For at nævne nogle få, så har vi nu 
etableret et tilbud om vintertræning, ligesom vi efter nytår barsler med vinter-weekend spil for 
juniorer og deres forældre. Disse tiltag går mod en mere dybdegående tankegang om at golf skal 
opfattes som en sport, man dyrker hele året. 
 
Så 2019 har været et formidabelt år for Juniorudvalget, og vi glæder os så meget til 2020, 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 
har bakket os 100% op i alle vores tiltag og skøre ideer.  

Bo Winkel 

 
 
 
 
 
 
Sportsudvalget 
Det sportslige: 
 
Klubbens sportslige målsætninger for 2019 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 2019 konstatere, at vi lever op til vores samlede målsætninger, med et år 
der bød på oprykning til 2. og 3. herrehold, medaljespil til vores damer samt at vi har 4 
landsholdsspillere og 2 i udviklingstruppen. 
 
Herre 1 var igen i år ude i nogle tætte afsluttende kampe, men denne gang for at forblive i 1. division, 
dette lykkedes med en fantastisk sidste divisionsweekend, hvor det blev til udebanesejr over puljens 
tophold. 



 
Herrer 1: Frederik Eriksen, Oliver Nyholm, Jonas Lykke Petersen, Nicolai Nøhr Madsen, Kristoffer Augustesen, Rasmus Brock Pedersen 

 
Dette betød også, at både vores 2. og 3. herrehold havde muligheden for at rykke op, da de begge 
havde vundet deres pulje.  2. holdet vandt knusende 9/3 over Hornbæk, og så var vejen banet for, at 
begge hold kunne rykke op i henholdsvis 2. division og 3. division. 

 
Herrer 2: Lukas Jackson, Marcus Melberg, William Petersen, Casper Holst-Christensen, Morten Gram, Jonas Maahr, Mathias Wille, 
Kasper Visti Christensen(kaptajn) 



 
Herrer 3: Mikkel Lønstrup, Søren Eriksen, Christian Eriksen, Kasper Nøhr Madsen, Frederik Schat-Holm, August van Hauen, Kasper 
Grandahl 

 
Vores unge damehold var i år tilbage på sporet, hvor det blev til 4 sejre, 1 uafgjort og 1 tabt i 
grundspillet, hvilket var rigeligt til at tage 2.pladsen i puljen og dermed sikre en plads i medaljespillet. 
Semifinalen blev spillet mod Vejle, hvor pigerne vandt sikkert 9/3. I finalen mødte vi Smørum, og det 
blev en lang og spændende dag. Efter formiddagens foursomes var stillingen lige, og afgørelserne 
faldt første på de sidste 9 huller i singlerne. Desværre til Smørums fordel, der dermed forsvarede 
deres mesterskab for 2018 – men en flot sølvmedalje til vores unge damer. 
 

 
Dameholdet: Fie Olsen, Fie Ekman, Sarah Skovgaard Bils, Line Toft Hansen, Nicole Broch Larsen, Freja Ekman 

 
Og igen igen gør vores unge spillere det godt. Flere af dem har nu etableret sig som stamspillere på 
vores bedste hold på både dame- og herresiden, ligesom de løbende har vundet turneringer hen over 
sæsonen. 
 



To af vores unge talenter er fortsat i DGU’s søgelys, således er August Van Hauen og Viola Kruse en 
del af DGU’s udviklingstrup. 
 
Det er en stadig ambition at udvikle dygtige spillere i klubben, og der er ikke tvivl om, at vores 
styrkede samarbejde med kommunen og DGU vil fastholde denne proces. 
 
Vi gør det også godt i Regionsgolfen, hvor mellem 60 og 80 spillere hvert år dyrker konkurrence-
golfen på niveauet under divisionsgolfen. I år blev det desværre ikke til noget mesterskab. Vores A-
hold tabte i kvartfinalen til Furesøen, og vores ellers så sejrsrige D-hold måtte se sig slået i finalen af 
Dragør, men et flot forsvar af titlen. 
 
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. 
 
Knæk og bræk til alle i 2020 og TAK for støtten fra sponsorer og medlemmer. Vi håber, at stadig flere i 
2020 har lyst til at følge og støtte vores hold på banen og ude i verden. 
 

Carsten Skovgaard 

 
Klubhusudvalget 
Klubhusudvalget samarbejder med klubbens daglige ledelse om at vedligeholde både det indvendige 

og det udvendige klubhus samt de nærmeste omgivelser. Blandt større arbejder, som er afsluttet i 

2019, kan nævnes: 

Udover de sædvanlige løbende reparationer og mindre nyanskaffelser kan følgende punkter nævnes.  

 Etableret carport for buggies med el-installation til samtidig opladning af op til 12 buggies. 

 Etableret dør mellem café og foyer efter krav fra myndighederne. 

 Træningsrum istandsat og udstyret med trackman/golfsimulator. 

 Udarbejdet forslag til Forskønnelse af ankomstarealet ved klubben. Forslaget indebærer bl.a. 
en afskærmning og forbedring af vaskepladsen. 



 Tagpaptagene på banens læskure behandlet med algehæmmende middel. 

Jens Grove-Rasmussen 
Handicapudvalget 
 
Handicapudvalget består af 4 medlemmer samt en repræsentant fra bestyrelsen. 
 
Udvalgets opgaver er fastlagt i § 3.4 i EGA-Handicapsystem 2016-2019. 
 
En golfspiller har enten et EGA-handicap imellem +6 og 54, og i HGK er vi ca. 930 der har det, eller et 
Klub-handicap med en værdi imellem +6 og 72, og her er vi 200. Der er i 2019 godt 30 flere med EGA-
handicap og 60 færre med Klubhandicap i forhold til 2018. 
 
Der er i 2019 foretaget godt 10.990 registreringer af scores, imod ca. 11.300 i 2018, 7.900 i 2017 og 
9.600 i 2016: 

 4.528 registreringer kommer direkte fra GolfBox som følge af medlemmets deltagelse i 
golfturneringer, hvilket er ca. 2.000 færre end i 2018. 

 5.713 har foretaget selvregistrering, imod 4.763 i 2018. Fejl ved selvregistreringerne 
forekommer fortsat, men antallet vurderes at være faldende, så selvregistrering er en klar 
succes. 

 Godt 745 registreringer er foretaget manuelt af handicapudvalget, hvilket er 41 færre end i 
2018. Disse registreringer er bl.a. 

o registrering af indsendte scorekort fra tællende EDS runder spillet i Danmark, 
o registrering af indsendte scorekort fra spil i udlandet, som deltagelse i tællende 

turneringer og spil af private EDS-runder. Denne aktivitet giver stadig en del arbejde 
som følge af manglende data på scorekort (CR/SL/SSS o.l.), 

o behandling af scorekort til generhvervelse af et handicap, og 
o behandling af scorekort til genvinding af EGA handicap status. 

 
For at beholde sit EGA handicap skal der være mindst 4 tællende scorekort i ens scoreregister ved 
udgangen af året. I november blev der sendt mail til alle spillere, der manglede 1,2 eller 3 scorekort i 
deres scoreregister, hvilket resulterede i, at ca. 40 spillere efterfølgende har fået registreret scores. 
 
Medio december mangler 31 spillere at få registreret 1 scorekort, 26 spillere mangler 2 scorekort, og 
35 mangler 3 registreringer. 
 
Udvalgets opgaver er den årlige handicapregulering (AHR) af alle spillere med EGA-handicap, 
beregninger ved genvinding af EGA-handicap status, registrering af scorekort fra spil i udlandet, 
vejledning af spillere ved generhvervelse af handicap, kontrol af spillernes brug af selvregistrering, 
skønsmæssige reguleringer, men dog stadig en del almindelige scorekort registreringer. 
 
Handicapudvalget har vagtordning, og vi kan altid kontaktes (se kontaktoplysninger i medlemsguiden) 
for råd og vejledning i handicapspørgsmål, og alle er meget velkommen til at kontakte os. 
 

Kurt Bjernemose 

 
 
 
 
 



Begynderudvalget 
Begynderudvalget har heldigvis haft endnu et travlt år med de mange begyndere, der er blevet 
intromedlemmer i vores klub. 
 
Klubbens tilbud om at blive intromedlem for 995 kr. for en hel sæson er et super godt tilbud til de 
personer, der har lyst til at få tjekket, om golf kunne være noget for dem. Det er der heldigvis rigtig 
mange, der har gjort brug af, og Begynderudvalget har derfor haft travlt med at hjælpe disse 
intromedlemmer igennem begynderprogrammet, der for manges vedkommende er afsluttet med et 
golfkørekort og et egentligt medlemskab af klubben.  
 
Vi har i løbet af året fået omkring 110 nye intromedlemmer. Det er lykkedes for 50 at nå igennem, og 
de har fået golfkørekort og er blevet meldt ind i klubben. Det er et fint resultat.  Men det har kun 
kunnet lade sig gøre, fordi vi har fået god hjælp fra mange af klubbens medlemmer til de forskellige 
begynderaktiviteter. Det siger vi mange tak for.   
 
Der er stadig omkring 70 intromedlemmer, som af forskellige årsager ikke er nået igennem forløbet 
endnu. En del af dem er dog først blevet meldt ind forholdsvis sent i 2019, og det har derfor ikke 
været muligt for dem at blive færdige med introforløbet i denne sæson. Intromedlemsskabet 
fortsætter dog i 2020 for manges vedkommende, så vi har et pænt potentiale at starte den nye 
sæson på. Vi håber, at rigtig mange af dem bliver færdige med forløbet i den kommende sæson og 
derefter konverterer intromedlemsskabet til ”rigtigt” medlem af klubben.  
 
Begynderudvalget tilbyder de nye medlemmer, at de kan få tilknyttet en mentor/fadder, der kan 
hjælpe dem med spil på Par 3 banen, og i øvrigt fungere som mentor. Det er en ordning, som mange 
påskønner rigtig meget. Jeg vil derfor gerne takke alle faddere/mentorer for at hjælpe de nye og 
kommende medlemmer til rette i klubben og at hjælpe med spillet på Par 3 banen.  
 
Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt for at kunne fastholde de nye medlemmer, at de føler sig godt 
behandlet i klubben, og at der bliver taget vare på deres ”uddannelse” som golfspillere. Selve 
”uddannelsen” tager vores dygtige protrænere sig af. Vi hører kun meget positive kommentarer fra 
intromedlemmerne om træningen. Begynderudvalget har også et meget fint samarbejde med 
protrænerne.  
 
Begynderudvalget arrangerer fællesspil på Par 3 banen mandag formiddag og mandag aften i 
sæsonen. Det vil vi også gøre i den nye sæson, men i sommerferiemånederne, hvor der ikke er så 
meget tryk på, vil vi samle spillet mandag aften. Vi skylder en stor tak til de mentorer, der har givet en 
hånd med til fællesspillet på Par 3 banen. 
  
Begynderudvalget arrangerer også fællesspil og turneringer på stor bane for nye og nyere 
medlemmer med et hcp på mere end 36. Vi spiller både mandag og torsdag aften. Om torsdagen har 
en række mentorer på skift spillet med. En gang om måneden bliver der arrangeret 
Begynderturnering for denne medlemsgruppe. 
 
Det er dejligt at konstatere, at der har været stor tilslutning til disse aktiviteter.  
Vi vil også gerne sige mange tak for hjælpen til mentorerne, der er gået med torsdag aften.  
 
Begynderudvalget har hen over sæsonen udarbejdet en kontaktliste over nyere spillere med 
banetilladelse. Det er kun dem, der ønsker at stå på listen, der kommer på. Listen skal være en hjælp 
til, at de nye medlemmer kan få udvidet deres kontaktnet til andre nyere golfspillere. 
 
 



Det er umuligt at give de nye spillere rutine, inden vi slipper dem løs. Min opfordring til alle 
medlemmer i klubben er at være hensynsfulde og venlige over for de nye medlemmer.  Det har stor 
betydning for nye spilleres lyst til at fortsætte medlemsskabet i klubben, at de føler sig godt 
behandlet, også når golfkørekortet er i hus. 
 
Begynderne tilbydes undervisning i golfreglerne. Der er i 2019 gennemført 5 undervisningsaktiviteter 
hen over sæsonen. Der er ingen pligt til at deltage, men vi anbefaler at være med. Begynderudvalget 
har lavet en aftale med Regel- og Ordensudvalget om at stå for undervisningen af reglerne.  
Vi bruger ikke den regelprøve, som DGU har udarbejdet, og som kan løses via internettet. 
Vi har i stedet udarbejdet vores egen prøve, som skal aflægges i klubben eller evt. hjemme. 
Intromedlemmerne får først banetilladelse til den store bane, når de har bestået regelprøven. 
 
Begynderudvalget varetager også, sammen med en række andre frivillige medlemmer af klubben, 
Golfens Dag. I år var det søndag, den 28. april, og det blev en stor succes med omkring 60 
fremmødte. En stor del af dem valgte at begynde som intromedlemmer.  
 
Begynderudvalget har et super samarbejde med klubbens manager og sekretariat. Tak for det. 
 
Ved årets udgang udtræder John Galving af udvalget. Hanne Gylvin er nyt medlem. På udvalgets 
vegne vil jeg gerne sige tak til John for i mange år at have ydet et stort stykke arbejde i 
Begynderudvalget. Jeg vil samtidig byde Hanne velkommen som nyt medlem.  
 
Også en tak til de øvrige medlemmer af Begynderudvalget. Alle gør et stort arbejde med 
begynderaktiviteterne.  
 

Bjarne Lau Pedersen 

 
 
 
Banekontrol 
En tålelig forårssæson men en rigelig våd efterårssæson var, hvad året kunne byde på. Til at leve med for 

spillerne, men mere tungt og besværligt for greenkeeperne, der igen i år trods vejrliget holdt banen 
flot og indbydende. 
 
Vi levede igen i år op til målsætningen trods det ringe efterårsvejr, der indebar hyppige kørselsforbud 

for buggier for ikke at få kørt banen i smadder. Vi har set over hele sæsonen kunnet stille 9 hold og 
med 2 kørsler per hold per måned og på dage - hvor der ikke var turneringer - var formålet opfyldt. Vi 
forventer dog, med den interesse der i klubben udvises for frivilligt arbejde, at vi til næste sæson vil kunne 

stille 10 hold. 
 
Kørslerne er som vanligt gennemført uden de store udfordringer; dog vil det være en yderligere hjælp 

for at minimere afbrydelser i spillet ved kørslerne, at spillernes bagmærker er synlige på bagen, og at 
spillerne er opmærksomme på tiderne, påskrevet ud for de enkelte huller på scorekortet. 
 
Af de temaer vi, i forbindelse med skrivelser fra sekretariatet, tidligere har introduceret som 
vejledning til spillerne for at holde tempoet i spillet, er det stadig værd at fremhæve specielt: 



 Når spillerne når greenen, skal golfbags stilles, så man hurtigt og effektivt kan gå fra greenen 
til næste tee 

 Undlad at udfylde scorekort mens man er på green, men gør det på vej til næste tee eller 
mens medspillerne slår ud og 

 Slå en provisorisk bold, hvis man mener, at bolden er out of bounds, eller den muligvis er tabt. 

Vi håber naturligvis, at vi i næste sæson atter vil være fuldt bemandet, og at vejret er med os, så vi 
når op på målsætningen om 4 kørsler om ugen hele sæsonen. 

Leif Hommelgaard 

 
 
Bladudvalget 
Bladudvalget varetager arbejdet med at udfærdige og udgive Medlemsmagasinet Golf.  
 
Det er redaktionens erklærede mål og intention at skabe et læseværdigt trykt magasin, der på en 
informativ og underholdende måde bringer historier om de mange aktiviteter, vi som golfspillere i 
Hillerød Golf Klub indgår i - eller kan blive en del af. Vi fokuserer i vores udgivelse på fællesskabet om 
selve sporten, om klubben og klublivet og om inspiration til aktiviteter, som Hillerøds golfere kan 
blive en del af, hvis de ønsker det, ligesom rammerne for vores golfoplevelser også bliver beskrevet. 
 
Medlemsmagasinet GOLF er i sæsonen 2019 udkommet med 2 numre: et forårs- og et sommer-
nummer. I Magasinet har vi bragt 38 artikler, hvor det redaktionelle indhold som tidligere sæsoner 
har drejet sig om interne klubforhold vedrørende træningsmuligheder, juniorudviklingsarbejde, 
perspektiver der vedrører udviklingen af vores bane, omtale af medlemmer, der i en særlig grad 
præger vores klub, spilleformer og turneringer. Bladet har tillige bidraget inspiratorisk med et udsyn, 
der vedrører golfaktiviteter og -oplevelser, der ligger uden for klubbens lokale regi. Det gælder fx 
artikler om golfrejser og omtale af nordsjællandske samarbejdsklubber mv. 
 
Som noget nyt er det nu også muligt at læse magasinet på klubbens hjemmeside. Dette for delvis at 
imødekomme det synspunkt, at bladets fremtid udelukkende skal foregå i digitalt regi. At der kun er 
tale om en delvis imødekommelse af et digitalt ønske skyldes, at det er vores vurdering, at der som et 
supplement til de digitale nyhedsbreve stadig er behov for en mere dybdegående medlemskommuni-
kation bragt i en trykt udgave. Derfor vil bladet også - og så længe klubbens bestyrelse ønsker det - i 
sæson 2020 udkomme med 2 numre og med et redaktionelt indhold, der knytter sig til den ovenfor 
beskrevne målsætning.  

Bjarke Schmidt 
Redakteur 

 
Onsdagherrerne (HGK’s herreklub) 
Vi indledte sæsonen med Introduktionsmøde den 10. april, hvor et rekordstort antal gamle og 
kommende medlemmer deltog. 
 
Sæsonen startede den 17. april på vores utrolig flotte og velplejede bane, men vejret var bestemt 
ikke noget at råbe hurra for med mange våde og regnfulde dage. 
 
Vi arrangerede udflugt i maj til Korsør Golf Klub. Turen foregik i bus med 32 deltagere. Korsørbanen 
stod flot og specielt de fire nyanlagte huller med udsigt til Storebælt og broen var flotte. 



 
I september gik udflugten til Kokkedal, hvor godt 30 spillere deltog, og denne gang var vi heldige med 
fornuftigt vejr. 
 
I juni afholdt vi en holdturnering hvor vores sponsor, Hans Nielsen fra Holte Vinlager, kom til stede 
efter spillet og fortalte om spændende vine, som vi smagte og havde mulighed for at købe til 
fornuftige priser. 
 
Hans Nielsen havde igen givet en 12 liters rødvin som Hole-in-one præmie, men ingen af klubbens 
medlemmer lykkedes at vinde præmien, som overvintrer i Holte Vin Lager til næste sæson 2020. 
 
Sæsonen blev som vanlig afsluttet med gule ærter og pandekager med is og selvfølgelig smagsprøver 
og orientering fra Hans Nielsen om forskellige vine. Fremmødet til afslutningsmiddagen var ca. 45 ud 
af klubbens godt 100 medlemmer. 
 
Den kommende vinterturnering forventes først at blive skudt i gang i begyndelsen af 2020. Der kan 
som hidtil spilles alle dage om ugen, men kun afleveres et scorekort pr. uge, jævnfør 
vinterbanereglerne på vores hjemmeside/opslag/plakat. 
 
God jul og godt nytår 2020, hvor vi håber på regn om natten og tørt vejr om dagen!! 
 
 

Onsdagsherreudvalget 
Bent, Lars, Truels og Ralf 

 
 
Tirsdagsdamerne (HGK’s dameklub) 
Tilbageblik for Tirsdagsdamerne 2019 
 
Vi har i år været 113 tirsdagsdamer. Gennem sæsonen møder ca. halvdelen op hver tirsdag. Årets 
program bringer os igennem en løbende turnering samt forskellige spil-former i golf. Dette suppleres 
med nogle større arrangementer som udflugt, venindedag, grillarrangement og Pink Cup, hvor vi 
spiller turnering med frokost/middag og præmier. 
 
Sæsonen startede med formøde d. 9. april. Her præsenterede vi årets program, og vi sagde pænt 
goddag til hinanden efter en lang vinter. 
Til vores gennemgående turnering benytter vi Golfbox og det tilhørende turneringsprogram. Alle 
spillere melder sig til i golfbox. På to af spilledagene har udvalget blandet de spillere, der havde meldt 
sig, til ’hjulet drejer’. Det har givet mulighed for at spille med flere forskellige tirsdagsdamer. 
 
Tirsdagsdamerne har egne, nedskrevne turneringsbestemmelser. Disse har hjulpet os til at træffe 
bedre beslutninger, når vi var i tvivl…….. og vejret i 2019 har været så udfordrende, at vi flere gange 
har haft reglerne i brug. 
 
Også i 2019 har vi bibeholdt 5 rækker, A-, B-, C-, D-række og 9-hullers række. I år har vi udvidet 
mulighederne for deltagelse i 9-hullersrækken, for at gøre det muligt for flere at deltage. Det har 
således været muligt at spille både forreste 9 huller og den officielle 9-hulsbane. Et prøve-år, der har 
gjort os en del klogere på hvordan det kan gøres. 
 



Vores udflugt gik i år til Nivå, mange deltog, og det lykkedes de fleste at undgå regn, på en ellers 
regnfuld dag . Heldigt og meget hyggeligt. 
Venindedagen havde 66 deltagere. Vi hyggede os og sluttede af med dejlig mad, hygge og 
præmieuddeling.  
 
PINK CUP 
Igen i år var vi tilmeldt Pink Cup. Vi tilknyttede 
Pink Cup til vores hyggelige grillaften, som i år 
var udenfor, som rigtige grillaftener bør være. 
Tilslutningen var meget tilfredsstillende, midt i 
juli. 

 
 
 

 
 

 

Sæsonen 2018 vil blive husket 
for helt fantastisk golfvejr – 
sæson 2019 for utroligt meget 
regn – især sidste del af 
sæsonen.  
 
Mærkelig så stor forskel på 
vejret, men stadig med god 
stemning og sjov golf. Og når de 
kommunale dræn ikke lige 
stopper til, står banen utrolig 
flot. 
 
 
 
 
 
 
 
Jette Pries kæmper mod 
vandmasserne i tunnelen. 

 
 
Som noget nyt i denne sæson deltog 12 tirsdagsdamer i september i en fantastisk dejlig tur til Rømø 

med "Vi elsker golf", arrangeret af Andreas Hartø og Brian Vester. Turen bød på en god golfturnering 



på en dejlig bane, indkvartering i skønne huse, mad og sjov aftenunderholdning, mulighed for "Sort 

sol" og hyggeligt samvær. Deltagelse i samme arrangement næste år er oplagt. 

 

  

  

I vinteren 2018/19 afviklede vi en stableford, eclectic-turnering på vores vinterbane. Tak til 
onsdagsherrerne for at inddrage os i dette sjove tiltag. Vi optræder nemlig som en række hos 
onsdagsherrerne. Successen gentages. 
 
Vi sluttede den ’almindelige’ sæsonen 2019 med vores traditionelle afslutningsturnering, 
afslutningsmiddag og præmieoverrækkelser. Som altid meget livligt, god mad og masser af 
præmier…… men vi har lovet mange, at der næste år vil være lidt kortere tid mellem retterne… 
Vi havde også en meget konstruktiv dialog og flere gode forslag, som vi vil prøve at inkludere i næste 
års program. 
 
Udvalget har i indeværende sæson bestået af Merete Elleboe, Lisbet Pals Svendsen, Lis Brammer, 
Annie Madsen og undertegnede. 
 
Tak for 2019 – og på glædeligt gensyn i 2020! 
 

På udvalgets vegne 
Lis Rathsach 

 



Sponsorudvalget 
 
Vi takker for samarbejdet med vores sponsorer og samarbejdspartnere i 2019 og ser frem til det 
kommende år, hvor vi vil arbejde på et større medlemskendskab til dem, som støtter Hillerød Golf 
Klub, og samtidig gøre det mere attraktivt at være sponsor og samarbejdspartner. 
 
Opgaverne for sponsorudvalget i 2020 vil bl.a. omfatte events for sponsorer og samarbejdspartnere, 
flere måttesponsorer til vores drivingrange samt salg af de resterende ”huller” på vores 18-hullers 
bane.  
 
Til at varetage de kommende opgaver har udvalget i efteråret fået tilført nye medlemmer således, at 
det i dag består af følgende: Jørgen Boyer Søgaard, Kim Hyrzkov, Lars Broch Christensen, Per 
Kristensen, Lars Olsen og Henning Hansen 
 
Se alle vores sponsorer og samarbejdspartnere i rubrikken ”sponsorer – støt vores sponsorer” på 
klubbens hjemmeside: www.hillerodgolf.dk. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
Sponsortavle                Måttesponsor på drivingrange                             Sponsordag 2019   

 
Henning Hansen 

 
 
 
 
 
Masser af godt nyt fra aktivitetsudvalget 
2019 blev året hvor vi rigtigt fik gang i aktivitetsudvalget igen med nye deltagere i udvalget. Der er 
mange planer i støbeskeen, og vi har allerede kunnet høste nogle successer i efteråret. 
 
Der er god gang i yogaen hver onsdag, hvor mange slider så sveden pibler frem på panden under 
Mariannes kyndige instruktion – og det er jo herligt at se så mange, der vil forbedre fysikken. 
 
Vi har afholdt 2 bankoarrangementer med stor succes – med mere end 50 deltagere, og der blev 
bankoet og spillet amerikansk lotteri til den store guldmedalje. – Faktisk blev der spillet så meget, at 
vi kunne konstatere, at vi må have indkøbt flere bankoplader, så alle kan få nok plader , når vi 
afholder næste arrangement, d. 27. januar 2020. 
 

http://www.hillerodgolf.dk/


 
 
Aktivitetsudvalget var også primus motor i årets juletræsfest, der blev afholdt i klubben d. 1. 
december. 
Da det var første gang vi skulle afholde en juletræsfest, var vi noget usikre på, hvor stor opbakning 
der ville komme – men alle bekymringer blev gjort til skamme. 

 
Med mere end 100 deltagere, blandet forældre, bedsteforældre, masser af børn, julemanden og søde 
nissepiger, blev juletræsfesten en rigtig julehyggelig dag i klubben, så det bliver ikke sidste gang, vi 
forsøger os med det. Stor tak til aktivitetsudvalget for det store arbejde, der lægges for dagen, og 
ligeledes tak til alle der har støttet op omkring arrangementerne. 
 
 
 
 



 

Regel- og ordensudvalget 
 
Medlemmer i udvalget 

 Mikael Wille, formand 

 Ole Haag 

 Kurt Bjernemose 

 Jens Tønnesen 

 Mikkel Lund 

2019 har været et år med masser af aktivitet i udvalget. Der har været fuldt fokus i det første halvår 

på det nye regelsæt. Vi har her i Hillerød den store fordel i det kommende arbejde med at få udbredt 

det nye regelsæt, at Ole Haag er ansat i DGU som projektleder på dette, så udvalget har med denne 

insiderinformation været klar i god tid. Målet for udvalget er selvfølgelig at nå ud til så mange 

medlemmer som muligt. Vi valgte en angrebsvinkel, hvor vi tilbød alle at komme til regel-

gennemgang i mindre hold – det betød selvsagt mange regel-aftner. 

Vores to klubdommere, Ole Haag og Kurt Bjernemose, har igen i år været rundt til turneringer som 

dommere, både DGU-turneringer og her i klubben, bl.a. andet klubmesterskaberne. Samarbejdet 

med Klubbens turneringsudvalg, juniorudvalg og elite giver dem mulighed for at efterspørge denne 

ressource til turneringer. Endelig Har Mikkel Lund nu bestået begge indledende kurser i DGU og er 

derfor på niveau lige under vores 2 andre dommere. 

Samarbejde med klubbens øvrige udvalg: Som noget nyt har vi overtaget begynderundervisningen 

efter ønske fra begynderudvalget. Dette arbejder fortsætter vi med i 2020. 

Sluttelig gør vi opmærksom på de nye lokalregler. Der er færre, men de er væsentlige. Udover i 

medlemsguiden er de også allerede nu tilgængelige på tavlen ved 1. tee. 

Fra Regel- og ordensudvalget – vel mødt i 2020. 
Kontakt til udvalget: regel@hillerodgolf.dk 

Mikael Wille 
 

 

 
 

 
 

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

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

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

medlemmer, der er faldet fra. 

 
Birte Kildgaard 

 

mailto:regel@hillerodgolf.dk


Bestyrelse og udvalg i 2019 
 
Bestyrelse 
Jan Aarup, Lars Broch Christensen, René Kjærsgaard-Nielsen, Lone Hornshøj Reuther, Henning 
Hansen, Jan Mayland Madsen  
 

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

Klubhusudvalg 
Jens Grove-Rasmussen, Jens Nørgaard, Søren Lykke Jensen, Poul Grønbek, Niels Daugaard Sørensen, 
Jytte Helle, Karen Ringsing 
 

Turneringsudvalg 
Carsten Skovgaard, Kurt Bjernemose, Torben Erichs, Truels Hjort Hansen, Bo Johanneson, Birte 
Kildgaard, Jørgen Lindhoff, Jan Mayland Madsen, Karsten Melson, Lars-Henrik Sommer, Knud 
Østergaard Hansen 
 

Handicapudvalg 
Kurt Bjernemose, Ulla Boyter, Bent Krogsaa, Helle M. Knudsen 
 

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

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

Sportsudvalg 
Carsten Skovgaard, Casper Hansen, Kristian Mangor Olsen 
 

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

Hjemmeside: 
Kim Hyrzkov, Helle Boisen, Bo Johanneson 
 

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

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

 
 



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

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

EDB 
Bo Johanneson 
 

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

Kaptajner, juniorer 
Carsten Skovgaard, Jonas Maahr, Kasper Christensen, Mikkel Lund, Shøle Offenbach 
 

Banekontrol 
Leif Hommelgaard, Hanne Hommelgaard, John Jakobsen, Anders Mørch, Niels Holst Nielsen, Susanne 
Lindhardt, Niels Kurt Koudahl Petersen, Mette Pilgren, Bjørn Rasmussen, Karen Rasmussen, Lars 
Thomsen, Maria Vittrup, Preben Vittrup, Poul Woodall 
 

Bridgeudvalg 
Birte Kildgaard, Holger Stokholm Falk, Lene Falk  
 

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

 
Eksempel på frivilligt arbejde – boldopsamling langs jernbanen 


