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Følg os på de sociale medier. 

Cafe Rolf - påsketilbud

Vi har mulighed for at hente tilskud
hos Staten fra

momskompensationspuljen.

Som tidligere nævnt, har vi som forening mulighed for at få andel i statens
momskompensationspulje. 

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 ubeskåret vil bruges til forbedring af medlemsoplevelsen i Hornbæk
Golfklub. Som medlem kan du tilmed være med til at præge, hvilke initiativer
eller forbedringer du ønsker for banen, gennem "Golfspilleren i Centrum" - en
undersøgelse der sendes ud i april måned.  

Læs hele informationsmaterialet her og send din donation via mobilepay med
angivelse af medlemsnummer til nummeret ovenfor.

På nuværende tidspunkt har vi modtaget støtte fra 55 medlemmer, hvorfor vi
stadig mangler netop din støtte for at komme i betragtning til
kompensationspuljen.  

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_nr3&utm_term=2021-03-25


Foråret er på vej, vaccinerne udrulles og restriktionerne lempes fortsat i
foreningslivets udendørs aktiviteter. 

Der er positiv udvikling endnu engang for foreningsbaseret idræt, hvilket
betyder at vi nu må samles op til 50 personer. Dette kan afhjælpe nogle
problematikker i relation til afholdelse af mindre klubturneringer. Større
turneringer med Gunstart og over 50 deltagere, skal fortsat tænke i alternative
løsninger angående forsamlingsforbuddet, hvor særligt parkeringspladsen kan
være katalysator for overskridelse af reglerne. 

Vi følger nøje med i udviklingen, og vil være i tæt dialog med turneringsledelse,
Café Rolf  og shoppen for at alle kan føle sig sikre i deres færden i Hornbæk
Golfklub. 

Baneåbning

Søren og hans dygtige team af  greenkeepere håber kraf tigt at banen
kan åbne den 31. marts.
Der vil komme mere info mandag den 29-03. Hold øje med hjemmeside og
Facebook. 



Blokering for booking af tider den 31 marts,  vil blive f jernet mandag den 29
marts, når den endelige beslutning tages af Søren

Der er dog en risiko for, at vejret kan umuliggøre en forsvarlig åbning af banen
fra ovenstående dato. Banen er særlig sårbar, hvis der kommer frost og større
mængder nedbør op til sæsonåbningen.

Nu hvor banen snart forventes åbnet igen, bringer vi en høflig påmindelse om
opretning af nedslagsmærker. 

Vi har erfaret på Lærkeager henover vinteren, at det fortsat er et problem, at
folk glemmer at rette nedslagsmærker op. Husk derfor at rette egne
nedslagsmærker op.  Og når først pitchforken er fremme, så kan man jo lige
tjekke om der skulle være et mærke eller to man kan rette op i samme
ombæring.  

Husk at det også er et fælles ansvar, at holde banen f lot og i god stand. 

Lærkeagers bookingregler

Frem til nu har man kunne booke f lere tider lige efter hinanden på Lærkeager
banen. Denne regel ønsker bestyrelsen at ændre på.

Det er på mødet den 17. marts besluttet, at et medlem kun kan have en
booket tid på Lærkeager. Ønskes det at gå mere end 9 huller opfordres der til
imødekommen blandt medlemmerne, således at f letning kan forekomme -
også i perioder med høj belægning på Lærkeager.
Ovenstående skal sikre, at så mange som muligt kan komme ud at spille på
Lærkeager.  



Medlemsgrænsen er nået

Der er oprettet venteliste i Hornbæk Golf klub

Grundet den store tilslutning til klubben, og vores mange nye medlemmer er
der indført medlemsstop for Fuldtidsmedlemmer samt F70+ medlemmer. 

Klubben optager stadig Juniormedlemmer samt Greenf eemedlemmer. 

Nuværende Greenfeemedlemmer kan ændre kategori til fuldtidsmedlem,
mens nye Greenfeemedlemmer ikke har mulighed for ændring af
medlemskategori i løbet af første år. 

Det er vores målsætning, at have  1.200 aktive medlemmer i klubben. Ved
dette medlemstal er der en solid harmoni mellem de faciliteter vi har og den
økonomi vi tilstræber.

Derfor opfordrer vi også til - at hvis man skulle blive forhindret i at spille golf  i en
periode ikke melder sig ud, men snarere overgår til passivt medlemskab, da
man i denne kategori til enhver tid kan vælge at aktivere sit
fuldtidsmedlemskab igen. 

Tilmelding til klubber i klubben.

https://tourentry.golfbox.dk/?cid=2671848&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=hornbaek_golfklub_nyhedsbrev_nr3&utm_term=2021-03-25
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Sæsonen skydes for alvor i gang ganske snart, og vi opfordrer til, at
medlemmerne deltager i vores forskellige "Klubber i Klubben"

De interne klubber er åbne for tilmelding hele året, men ønsker man at tage del
i fællesskabet fra start, er det ved at være på tide at tilmelde sig. Klik på linket
nedenfor, for direkte adgang til tilmelding;

Locher's Piger kan tilmeldes HER 

Herreklubben kan tilmeldes HER

Se hjemmesiden for tilmelding til Seniorklubben. 

Træningslektioner åben for booking

Ulriks kalender er nu igen åben for booking af lektioner. 

Ulrik kan bookes fra den 1/4, og ser frem til at hjælpe klubbens medlemmer
med at optimere spillet - både i det lange spil, det korte spil og på greens. 

Der kan købes enkeltlektioner, kursusforløb og klippekort

Forløbstræning

https://tourentry.golfbox.dk/?cid=2671848&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=hornbaek_golfklub_nyhedsbrev_nr3&utm_term=2021-03-25
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ST ADIG LEDIGE PLADSER! 

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

Politik ved udeblivelse eller
ubekræftede tider

https://tourentry.golfbox.dk/?cid=2719957&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=hornbaek_golfklub_nyhedsbrev_nr3&utm_term=2021-03-25


Med udgangspunkt i, at skabe de bedst mulige forudsætninger for booking af
tider på vores bane, har bestyrelsen besluttet, at stramme på op reglerne
vedrørende "no-show"/manglende bekræftelse af teetid.

Grundet den store belægning på banen, vores mange ivrige golfspillere samt at
skabe mulighed for statistisk overblik over banebelægning, er det nødvendigt at
opstille nye retningslinjer i forbindelse med spil på banen. 

Det er derfor meget vigtigt, at medlemmerne husker, at bekræf te deres tider i
GolfBox og slette sin tid, hvis man alligevel ikke skal bruge den. 
Bekræftelse, booking og sletning af tider kan alt sammen udføres vha.
touchskærmene i Selvbetjeningsområdet eller via Golfbox App'en på telefon.
De nye regler er som følger: 

 2 x ubekræf tet tid = Påmindelse/advarsel på mail 

1 x yderligere ubekræf tet tid = Bookingkarantæne i 14 dage

Det vil dog forsat være muligt, at booke tider ved personlig henvendelse til
Golfreceptionen.

Dertil vil der være et øget fokus på, at fylde bolde op i perioder med høj
belægning på banen. 
Vores Golfværter vil desuden have bemyndigelse til på tidspunkter med høj
belægning, at slå bolde sammen - også midt på en runde. Derudover vil
Golfværterne tjekke bagmærker samt hvorvidt spillerne har medbragt
pitchfork.  

Endeligt vil der være en øget kontrol af booking med f iktive spillere, som
benyttes for at blokere bolden for andre.
En overtrædelse af dette vil medføre karantæne.

Ovenstående skal udelukkende ses med den hensigt, at skabe de bedste
forudsætninger for, at få tider på banen, som er til glæde for alle medlemmer. 



TeeBox Golfsimulator

T EEBOX KOMMER T IL EFT ERÅRET

I de lange vintermåneder i Danmark er det vigtigt at holde golfen ved lige -
derfor har Hornbæk Golfklub lavet et samarbejde med TeeBox, der er førende
udbyder af indendørs simulatorgolf . Systemet kører vha. Trackman - den
samme orange boks som Ulrik bruger i forbindelse med træning udendørs. 

Det giver et meget realistisk billede på slagene, og er tilmed en mulighed for at
kunne holde formen ved lige henover vintermånederne fremadrettet. Priserne
vil blive offentliggjort, når vi nærmer os opsættelsen af TeeBox. Den vil blive
placeret på græsarealet mellem sekretariatet og 18. green. 

Proshoppen er åben.



Vi knokler for at få shoppen klar til påske, så vi kan vise alle vores nye produkter
frem for jer.

Vi har udvidet sortimentet til 2021 sæsonen og kan byde en del nye mærker
velkommen i år. Mange af leverandørerne er kommet med nye produkter, så
trænger du til at få opgraderet garderoben, udstyret eller andet, så står vi klar i
shoppen til at servicere jer.

Vi får hver dag nye varer hjem, som skal pakkes ud, men vi gør hvad vi kan for
at holde butikken åben. Så I er velkomne til at komme forbi og se eller handle
de nye varer. Når vi kommer frem til Påske, har vi forhåbentlig modtaget alle
varerne.

Her er lidt om de helt nye produkter vi har modtaget:

J. Lindeberg, tøj til både kvinder og mænd. Funktionelt med et sportslig udtryk
i designet.

Holebrook, uldtrøjer med indbygget windbreaker i et f lot design og fantastisk
kvalitet

Footjoy er kommet med en lækker buks og f lotte poloer til herrerne, og her vil
vi bestræbe at have alle buksestørrelser på lager sæsonen igennem.

MGI og deres lækre let kørte el-vogne til gode priser.

Shoppens åbningstider i påsken:

Torsdag: 8:30-15:00

Fredag:   8:30-15:00

Lørdag:   8:30-15:00

Søndag:  8:30-15:00 (HUSK FITTING DAGEN)

Mandag: 8:30-15:00

Grundet Coronaristriktionerne skal vi huske mundbind og håndsprit på vej ind i
shoppen, og samtidig er det også begrænset til max 6 personer samlet i
shoppen.

FIT T ING DAG



Allerede den 4 april afholder vi en stor f itting- og demo dag med besøg af
Cobra, Mizuno og Wilson. Går du med tanker om at købe nyt udstyr i år, så skal
du gribe muligheden nu og bestille en tid til f itting så vi kan strikke den helt
rigtige pakke sammen for dig. Du er naturlig velkommen til, at besøge alle tre
leverandører. Dog skal du  bare huske, at der skal bestilles en tid i denne corona
tid. Du kantakter os i shoppen, så f inder vi en tid sammen, som passer dig
bedst.

FACEBOOK

Vi laver den del opslag på facebook, men tilbud, præsentation af produkter,
konkurrancer og andre nyheder. Hvis du vil modtage disse opslag i dit FB feed,
så besøg Hornbæk Golfshop – Landström Golfacademy på facebook og klik på
synes godt om knappen.

De bedste hilsner

Thomas & Mette og Team Landström

Buggies og scootere

Grundet medlemmernes store efterspørgsel på buggies og scootere, kan vi
glæde jer med, at vi til sæsonen 2021 har anskaffet yderligere to buggies,
hvilket giver en total på 6 stk. 
Disse kan bookes sammen med starttider i GolfBox, når banen er fast nok til at
der åbnes for buggies og scootere på banen. 



Café Rolf

Igen i år tilbyder Café Rolf  deres lækre Påskeplatte. 

Platten kan erhverves for 165 DKK



De nye bolde er kommet :-)

Så er der kommet helt nye rangebolde til sæsonen. Vi arbejder på at få en
portion til, men grundet usikkerhed omkring levering, vil der være suppleret
med nogle af sidste års sommerbolde blandt de mange nye, så der ikke opstår
mangel på bolde. 



De sidste forberedelser er i gang.

Færdsel på banen

Klubben vil slutteligt på dette nyhedsbrev gerne informere om
forsikringsforhold angående vildfarende golfbolde på banen. Vi havde i 2020
desværre en uheldig episode, hvor et medlem blev ramt under færdsel på
banen. Klubbens forsikring dækker desværre ikke denne type skader, men
derimod er det medlemmernes egen ulykkesforsikring der træder i kraft, hvis
uheldet skulle være ude. 

Vi henviser til at ALLE råber FORE, hvis man har den mindste tvivl om et slag kan
være til fare for andre spillere på banen. Det er vigtigt, at vi alle i bolden tager
ansvar for dette - ikke kun den der slår slaget. 

https://hbgk.dk/wp-content/uploads/2021/03/My-Video2.mp4?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=hornbaek_golfklub_nyhedsbrev_nr3&utm_term=2021-03-25


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

Følg os på de sociale medier

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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