Nyhedsbrev fra bestyrelsen 22. november
2017.
Hej alle.
Så må vi desværre konstatere, at det officielle golfår er sluttet med
afholdelse ”afslutningsmatchen” lørdags den 28. oktober. Vi håber
naturligvis på, at efterårs-/vintervejret vil arte sig, så der resten af året
og måske også nogle af vintermånederne vil byde på nogenlunde
golfvejr! Husk at Vest-banen (sommergreens) er åben hele vinteren!
Lad mig indlede, som traditionen efterhånden byder, med punktet
økonomi.

Økonomi:
Der er rent faktisk ikke de store ændringer i forhold til sidste nyhedsbrev. Vi kalkulerer således
stadig med, at vi kommer ud af året med et underskud på ca. kr. 100.000!
Det bør nok her noteres, at overskuddet fra vores jubilæumsarrangementer på små kr. 100.000
ikke er indregnet heri. Vi var jo enige om, at overskuddet fra jubilæet skulle gå til forbedringer på
golfanlægget, så det holder vi naturligvis fast ved.
Vi er naturligvis i fuld gang med at lave budget for 2018. Vi har således næste bestyrelsesmøde
torsdag den 30. november med kun et punkt på dagsordenen nemlig: Budget 2018!

Banen:
Der har i november været afholdt baneudvalgsmøde. På mødet blev der drøftet og besluttet
iværksættelse af en lang række aktiviteter fra nu af og hen over vinteren. Det vil føre for vidt at
nævne alle aktiviteterne her, men lad mig dog nævne nogle enkle:
- Fairways ”prikkes” i november måned.
- Diverse bække oprenses og drænene på de fairways, hvor der har været meget ”tilfældigt
vand” spules.
- 1 Nord greenbunker - spuling af dræn (evt. opgravning).
- 2 Nord greenbunker - spuling af dræn - (evt. hævning af bunden i bunker).
- 3 Syd greenbunker – spuling af dræn.
- En del stier skal forbedres ”løftes” og have påført stenmel. Stien til udslagsbanen/toilet skal
grubes og have påfyldt ekstra jord og eftersåes med græs.
- Fairwaybunker 4 vest (højre side) sløjfes og erstattes med en høj.
- Etablering af ny bunker på udslagsbanen.
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Frivillige Arbejdshold: Ingen meldinger om, at folk ønsker at stoppe med frivilligt arbejde. Kan dog
godt bruges lidt flere på buskrydderholdet. Torben Larsen laver en Facebookgruppe for dermed at
opnå en god og hurtig kommunikation til medlemmerne ved behov for hjælp til arbejde på banen.

Afslutningsmatch:
40 spillere trodsede vejret (med regn og blæst) og havde alligevel en spændende match.
Golfrestaurantens forpagtere (Janni og Nalle) var sponsorer på matchen, og kunne uddele flotte
præmier til følgende spillere:
A-rækken:
Nr. 1 Tage Kristensen med 36 point, nr. 2 Poul-Erik Therkildsen med 32 point og nr. 3
Kristian Gransgaard med 31 point.
B-rækken:
Nr. 1 Brita Rokkedal med 32 point, nr. 2 Laila Struntze med 27 point og nr. 3 Signe Nielsen
med 26 point.
Holdspil:
Nr. 1. Ivan Mogensen, Brita Rokkedal, Signe Jensen og Kjeld Lyngholm Sørensen.
Nr. 2 her blev Petra Andersen, Tage Kristensen, Peter Christian Nielsen og Bjarne Skov
Sørensen.
Nærmest flaget:
Peter Christian Nielsen med 137 cm fra hullet. Peter var også nærmest i konkurrencen:
”Close to the line”. Her var vinderen på damesiden Eva Mogensen.

Indlæg til diverse aviser:
Jeg er fra flere sider blevet spurgt om jeg ikke i indlægget til de midtjyske aviser har bladet to
matcher (frivilligmatchen og afslutningsmatchen) sammen?
Svaret herpå er det enkle: ”Jo det har jeg” – og med fuldt overlæg!
Jeg fandt, at det var vigtigt, at vi i golfklubben fik noget PR på Klaus Haubros ”hole in one”, og da
det er min erfaring, at det ikke altid er let at få to artikler i aviserne med kort mellemrum, så valgte
jeg at skrive nedenstående artikel (Som i hvert fald har været bragt i Viborg Folkeblad og Viborg
Nyt!):
Lavede ”hole in one” i Hjarbæk Fjord
Golfklub og vandt 50.000 kr.
Den officielle golfsæson i Hjarbæk Fjord
Golfklub er nu afsluttet – og hvilken
afslutning!
Golfklubben har på et af banens par 3
huller en såkaldt ”hole in one challenge”,
hvor man ved køb af en billet til kr. 25 får
muligheden for at vinde kr. 50.000, hvis
man kan få den lille golfbold i hullet i et
slag.
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Manager Torben Larsen og den glade ”hole in one” vinder
af kr. 50.000 Klaus Haubro.

Det kunne klubbens eget medlem Klaus Haubro med et perfekt slag, hvor bolden ramte greenen
kort før hullet og stille trillede i hullet! Dette afstedkom naturligvis stor jubel fra Klaus’ medspillere
og senere ved den efterfølgende middag i golfrestauranten stående applaus fra alle
matchdeltagerne.
Formand Peder Larsen kunne i sit korte tilbageblik på den forgangne sæson konstatere, at det altid
er med lidt vemod, at han holder afslutningstalen, men Peder glædede sig dog over, at det har
været en begivenhedsrig sæson med et 25 års jubilæum og mange arrangementer i den forbindelse.
Desværre har sæsonen også været præget af megen regn og blæst, og det har bestemt ikke været optimalt
for golf spillet. Golfbanen har dog i hele sæsonen været spilbar i modsætning til mange andre baner, hvor
nogle klubber i de meget regnfulde perioder har været nødt til at lukke deres baner.
Peder kunne sluttelig fastslå, at selv om den officielle sæson er afsluttet, så er der stadig mulighed for at
spille masser af golf i Hjarbæk. Vest banens 9 huller er således åbne hele året - også i frostvejr!

FRIT SPIL 2018:
Efter et længere forhandlingsforløb lykkedes det for klubberne (de samme 9 klubber som i år) i
spils-ordningen, at blive enige om den fremtidige ordning. Fra Hjarbæk deltog Peder Larsen og
Torben Larsen i styregruppen. Styregruppen har på vegne af klubberne lavet et fælles udtalelse
som følger:
”Vi håber med aftalen, at have styrket og fremtidssikret ordningen og samarbejdet klubberne
imellem. Samtidigt er det vores vurdering, at ordningen fortsat medvirker til fastholdelse og
tiltrækning af nye medlemmer, samt er med til at skabe et incitament til, at den enkelte klub gør
mest muligt for at hverve medlemmer til ordningen!”
Prisen for at være med i fritsspils-ordningen er også i 2018 kr. 900! Medlemskabet kan købes i
Sekretariatet i klubben.

Turneringsgolf.
HFGK deltager hvert år med flere hold i forskellige turneringer.
Regionsgolf:
Har du/I lyst til at spille regionsgolf, så tilmelder Hjarbæk Fjord Golfklub det antal hold, der passer
til interessen blandt vore medlemmer.
Regionsgolf er således en mulighed for at spille ”rigtigt” turneringsgolf.
Regionsgolf er opdelt efter handicap, så det sikres, at man møder modstandere på et
sammenligneligt niveau. De grupper, hvor der er mulighed for at stille hold, bliver tilmeldt.
Seniorer (S-rækker):
Deltagerne skal være fyldt 50 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes.
Veteraner (V-rækker):
Deltagerne skal være fyldt 60 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes.
Super-veteraner (X-række)
Deltagerne skal være fyldt 70 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes.
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Turneringerne foregår som hulspil, og der spilles på både ude- og hjemmebane. Det koster ikke
noget for klubbens medlemmer at deltage i Regionsgolf. Udgifterne til tilmelding bliver afholdt af
Hjarbæk Fjord Golfklub.
Til hver kamp skal der bruges 4 herrer og 2 damer.
Tilmelding skal ske senest d. 5. dec. til kuv@viborg.dk
Golf ved Limfjorden:
Denne turnering henvender sig til veteraner (60+ herrer), som gerne vil konkurrere i hulspil imod
ligesindede herrer fra fritspils-klubberne. Hver kamp består af 4 singler og 1 foursome.
Der er følgende rækker:
A-rækken: Åben for alle herrer 60+
B-rækken: Ikke bedre end HCP-indeks 15,0
C-rækken: Ikke bedre end HCP-indeks 20,0
D-rækken: Ikke bedre end HCP-indeks 25,0
Turneringen er forbeholdt fritspils-medlemmer.
Det koster ikke noget at deltage i Golf ved Limfjorden for klubbens medlemmer. Udgifterne til
tilmelding bliver afholdt af Hjarbæk Fjord Golfklub.
Tilmelding senest d. 25. januar til kuv@viborg.dk

Næste nyhedsbrev:
Det er klart, at nu da den officielle golfsæson er slut, og mange af aktiviteterne i klubben dermed
er ”drosles ned”, så bliver der også længere imellem nyhedsbreve. Jeg lover, at er der interessant
nyt i klubmæssigt sammenhæng, så kommer der naturligvis et nyhedsbrev. I bestyrelsen drosler vi
dog ikke ned! - Vi holder som nævnt næste møde (udelukkende budget) den 30. november, og
næste ordinære bestyrelsesmøde holdes den 11. december.

På vegne af bestyrelsen Mange ”sen-efterårshilsner” til jer alle!
Klaus Høeg
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