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Mulighed for momskompensation for klubben.

Corona restriktioner frem mod sæsonstart.

Tilmelding til klubber i klubben.

Forløbstræning kan nu bookes

Proshoppen er åben.

Afhentning af bagmærke 2021.

Nye måtter på driving rangen.

Hvordan er det nu lige med nedslagsmærker?

Følg os på de sociale medier. 
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Velkommen til det andet nyhedsbrev fra Hornbæk Golfklub i 2021. 
God f ornøjelse

Vi har mulighed for at hente tilskud

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f693169367530


Vi er desværre stadig underlagt nogle restriktioner i
forhold til Covid-19.
Dog kom der visse lyspunkter i slutningen af
februar. Følgende gælder for nærværende:

- Restaurant Cafe Rolf  er stadig lukket.
  Restaurantens arealer må
ikke benyttes til forsamling. Der henvises til
Lærkeagers faciliteter, hvis der ønskes ikke
golfrelateret samvær. 
- Man må max forsamles 5 personer.
- Forsamlingsforbud på mere end 25 personer 
 udendørs. Dette maksimum på 25 personer kan
inddeles i f lere segmenter af vores faciliteter,
således at der er tilladt 25 på driving range og
samtidig er tilladt 25 på indspilsgreen, puttinggreen
etc. 
- Proshoppen er åben for personlig betjening - dog
med maksimalt 8 gæster i lokalet af gangen. 

hos Staten fra momspuljen.

Klubben forsøger i 2021 at blive godkendt til, at modtage et beløb fra
momskompensationspuljen. Da vi er en forening få vi kun refunderet
meget begrænset moms og Staten har derfor bevilliget en årlig pulje, hvor man som
frivillig forening kan ansøge om refusion af moms. 
Adgangskravet er minimum 100 medlemmer, som hver donerer 200 kroner til
klubben. Opnår vi det kan vi ansøge med det samme. Donationen er
fradragsberettiget.
Klubben kan eventuelt opnå en kompensation mellem 80-160.000 DKK
Så vi har behov for din hjælp, så vi kan få andel i puljen og dermed få penge, som vi
kan benytte til forbedring af bane, faciliteter, maskiner samt meget andet.
Læs hele informationsmaterialet her og send din donation via mobilepay med
angivelse af medlemsnummer til nummeret ovenfor.
På forhånd tusind tak for støtten.

Corona restriktioner her og nu

https://hbgk.dk/wp-content/uploads/2021/03/Momskompensation_info_medlemmer_final.pdf?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=hornbaek_golfklub_nyhedsbrev_nr2&utm_term=2021-03-04


Lockers Piger
Lockers Piger - Spil med
om torsdagen.
Klik HER

Herreklubben
Om onsdagen er
herrerne på banen og klar
til spil.
Klik HER

Seniorklubben
Mandag er de gæve
seniorer klar på banen.
Klik HER

Klub 37
Lige noget for dig med
mere end 37 i HCP. 
Klik HER

Tilmelding til klubber i klubben.

Vi har noget der passer til alle.
Golf er en social sport og i Hornbæk Golfklub ønsker vi, at medlemmerne
kender hinanden og interagerer med hinanden. Derfor eksisterer der f lere
forskellige klubber i klubben, hvor man har mulighed for at f inde spillepartnere
og spændende turneringer af forskellig art. Hvis du gerne vil være med i en af
vores klubber i klubben, så har du muligheden nu. Klik på en af de
nedenstående.

Forløbstræning starter op igen

https://hbgk.dk/medlemssider/klubber-i-klubben/lochers-piger/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=hornbaek_golfklub_nyhedsbrev_nr2&utm_term=2021-03-04
https://hbgk.dk/medlemssider/klubber-i-klubben/hornbaeks-herrer/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=hornbaek_golfklub_nyhedsbrev_nr2&utm_term=2021-03-04
https://hbgk.dk/medlemssider/klubber-i-klubben/seniorklubben/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=hornbaek_golfklub_nyhedsbrev_nr2&utm_term=2021-03-04
https://hbgk.dk/medlemssider/udvalg/klub-37/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=hornbaek_golfklub_nyhedsbrev_nr2&utm_term=2021-03-04#/customer/180/schedule/2021/1350


Skal du lave Pars, Birdies, Eagles eller måske Albatros i 2021? Så er det nu muligt at
tilmelde sig forløbstræning!

Igen i 2021 står Ulrik, vores dygtige pro-træner, klar til at hjælpe dig godt på vej
med golfspillet. Prisen er skarp - det koster kun 625,- 

Inkluderet i prisen er følgende:

2 x T rackman status

5 x Fællestræning

Du starter med en individuel Trackman status sammen med Ulrik. Her bliver dit
sving og dine slag målt, og på baggrund af tallene og Ulriks erfaring, får du
tilsendt en mail med Trackman tal og de væsentligste indsatsområder der
giver dig størst mulighed for forbedring. Du vil samtidig blive indplaceret i en

gruppe til fællestræning (Albatros, Eagle, Birdie eller Par), så din Fællestræning
kommer til at foregå sammen med spillere der er på nogenlunde samme

niveau som dig. Dernæst følger de 5 fællestræninger, hvor man i grupperne
modtager undervisning i spillets facetter. Slutteligt opfølges der med endnu en
individuel Trackman status, så du kan se din udvikling fra forløbets start  til slut

Du kan nemt tilmelde dig HER

Proshoppen er åben.

https://tourentry.golfbox.dk/?cid=2719957&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=hornbaek_golfklub_nyhedsbrev_nr2&utm_term=2021-03-04


Proshoppen er nu åbnet og der er en masse nye varer på vej ind på hylderne. Kig
forbi og se alt det du ikke vidste du manglede. Åbningstiderne i marts måned er kl. 9-

15

Afhentning af bagmærke



Spritnye måtter på vej.. 22 helt nye og friske måtter er på vej

Sæsonens bagmærker er klar til afhentning i Golfreceptionen i åbningstiden.

Husk altid at have dit bagmærke synligt på din golfbag, således at vores
Golfværter nemt kan se det.

Nye måtter og bolde på Driving
Range



til Driving Range, så der er ingen
undskyldning for ikke at komme og
træne hele sæsonen. Op til åbning af
18-hullers banen, bliver vinterboldene
udskiftet med nye Srixon rangebolde. 

Det der med nedslagsmærker

De f lotte dage i slutningen af februar måned gav mulighed for mange
medlemmer og gæster på Lærkeager. Det kunne især ses efter weekenden,

hvor greens var hårdt medtaget, grundet mange nedslagsmærker der ikke var
rettet op. Det er super ærgerligt, da det kræver meget reparation

efterfølgende og dårligere oplevelse for de næste spillere. Det tager en green
ca. 3 uger at udjævne et uoprettet nedlagsmærke. Omvendt tager det 5-10

sekunder for golfspilleren, at reparere deres nedslagsmærker. Det er vigtigt, at
være opmærksom på, at selv små chip/pitchslag kan give nedslagsmærker i

greenen - særligt når der er dug eller våde betingelser. 

Så husk altid din Pitchfork til runden og ret gerne dine egne og andres
nedslagsmærker op, hvis du støder på dem. 

Følg os på de sociale medier



Bøtterupvej 2C, Hornbæk
Denmark

Du har modtaget denne e-mail, da du er
medlem af Hornbæk Golfklub, har tilmeldt

dig vores hjemmeside eller tilmeldt dig
vores nyhedsbrev.

Afmeld nyhedsbrev

Vi kommer til at intensivere vores tilstedeværelse på de sociale medier i 2021.
Facebook og Instagram er to vigtige medier, som vil blive benyttet til aktuel

information fra klubben, arrangementer og stemningsbilleder.
Dertil tjener begge medier formålet, at kunne tiltrække både greenfeespillere

og nye medlemmer, hvis vi igen skulle få brug for det.

Så gå ind og følg klubben på de 2 platforme. 
Det kan gøres HER for Facebook og HER for Instagram

Hornbæk Golf klub
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