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Nye måtter på Driving Range

Så er der blevet skiftet måtter på Driving Range. Samtidig har vores stærke
frivilligkorps sørget for at få sorteret i boldene, så træningsfaciliteterne nu står
snorlige til de forestående sommermåneder. 

Husk at der også er mulighed for at træne fra græs nede i bunden af Driving
Range mod hallen. 

For langtslående spillere er det vigtigt (!) at man sigter mod venstre, når man
slår med driver, da der ikke er langt til parkeringspladsen ved Lærkeager.   

Kommende turneringer.



Vi har 2  turneringer på programmet i de kommende uger - Tilmeldingen er
stadig åben, så skynd dig at booke din plads.

Pinseturneringen er en individuel turnering hvor i bliver inddelt i rækker efter
handicap og spiller slagspil/stableford. 

Spil Med Eliten er en holdturnering i Pro/Am-format, hvor man har mulighed for
at komme ud og spille med vores dygtige elitespillere. Spilleformen er
Stableford Bestball, hvor holdets 3 bedste scores pr. hul er gældende.  

Kommende turneringer

T urnering Dato T ilmeldingslink

Pinseturnering 24-05-2021 Klik her

Spil med Eliten - ProAm 06-06-2021 Klik her

Velkomstområdet.

https://tourentry.golfbox.dk/?cid=2681302&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=hornbaek_golfklub_nyhedsbrev_nr5&utm_term=2021-05-15
https://tourentry.golfbox.dk/?cid=2681303&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=hornbaek_golfklub_nyhedsbrev_nr5&utm_term=2021-05-15


Vi nærmer os så småt afslutningen på første del af opgraderingen af vores
velkomstområde. Skærmene er monteret og snart skal betalingsterminalen
flyttes, så der forsat kan betales for greenfee med kort.
Der vil være en dag, hvor det ikke er muligt, at anvende
selvbetjeningsområdet/skærmene, og hvor scorekort etc. vil blive udleveret fra
shoppen. Vi skal nok informere omkring den specif ikke dato for dette.

På f jernsynet vil der blive vist meget mere info med b.la. vejrudsigt, tee-tider
samt nyheder og gode tilbud fra vores sponsorer til jer som medlemmer.

Der arbejdes på, at etablere et mindre lounge område, hvor man lige kan sidde
før eller efter runden og udfylde scorekort eller lignende. 

Flere muligheder for at prøve udstyr.



Vores demo/fitting dage er gået rigtig godt i sæsonstarten og vi har forsat et
par demodage at glæde os til  i den kommende periode. 

Nåede du ikke at blive f ittet eller prøve det nye udstyr fra producenterne, så
henvend dig til Ulrik eller i shoppen, så kan I sammen f inde ud af , hvilke
produkter du kan prøve. Og Ulrik kan f itte dig til en del udstyr fra bl.a. Cobra,
Callaway og Wilson med det samme. 

Så book en Trackman lektion og få udstyr der passer til dig og dit spil. Det er
mange point  værd
Datoer for disse demo/fitting dage kommer i nærmeste fremtid.



Status for 1.divisionsholdet

Luf ten vibrerede af  intensitet - Dannebro var hejst og vejret viste sig fra sin
gode side, lørdag den 08. maj. 



For på denne dag tog vores første hold hos pigerne fat  på deres ALLERFØRST E
runde i Danmarksturneringens FØRST E DIVISION.
De har trænet og knoklet for at blive klar til dette eventyr og møde nogle af de
bedste spillere i Danmark. Skæbnen ville, at første kamp skulle udkæmpes på
hjemmebane. En bane, som stod skarpt og som modtog f lere positive
tilkendegivelser fra modstanderholdet. Modstanderne var Hjortespring, som på
papiret var en skrap modstander. 
Der blev spillet foursome om morgenen, hvor Xenia og Christel starter hårdt ud
og eliminere modstanderne 7/5 i første kamp. Birgitte og Elizabeth taber
desværre efterfølgende 4/3, men vi kan gå til frokost med uafgjort. 

Efter frokost går det løs med singlerne.  Vores 4. single Caroline taber 4/3 til
trods for rigtig mange gode slag undervejs. 3. singlen Xenia fortsætter med det
gode spil fra foursomen og med en varm putter eliminerer hun modstanderen
med 7/5. 
Det kunne mærkes, at der måske lurede en overraskelse i denne første runde. 
Vores 2. single Elizabeth havde stillet driveren ind på cruise control og slår
modstanderen sikkert med 3/2.
Stillingen er på dette tidspunkt 6-4 til Hornbæk og vi skal som minimum bruge
en deler i sidste match for at vinde samlet. Vores 1. single Christel svigtede ikke
og deler matchen på 18 hul og sender dermed sejren til Hornbæk.
Det er intet mindre end fantastisk og en super f lot indsats af vores piger.
Klubben ønsker KÆMPE tillykke. 

Birgitte Lønborg ( Holdkaptajn) bad os skrive følgende:
"Tak for al støtten - banen stod kanon, boldene var klar ved måtterne, bageren
havde medbagt friskbagte thebirkes/snegle til alle, f laget var hejst, caddier til
alle singler, tilskuere og stemningen var i top. Sikke en dejlig debut i 1. division -
tak fra hele holdet 😊"

NB: Dagen efter tabte første holdet desværre ude 8/4 mod et stærkt spillende
Rungsted hold. Nederlaget på den svære udebane er allerede glemt og vi tager
revanche, når Rungsted kommer på besøg på vores hjemmebane.  



Status for førsteholdet hos herrerne



Også vores elitehold hos herrerne var i kamp i samme weekend og de gode
resultater stod nærmest i kø.

Herrerne startede på udebane mod en gammel kending - nemlig
Fredensborg. Og selv om vi er tæt forbundet til Fredensborg via
Kongegolfsamarbejdet blev der ikke givet ved dørene på noget tidspunkt.
Herrerne vandt stensikkert 9-3 over Fredensborg. 

Gode sejre i singlerne - og så blev det en lille smule spændende til sidst, da
Morten Egerup og Anton D Nielsen var 2 ned efter hul 14 - men 4 huller senere
på 18. green kunne Anton putte en lille tap-in i for birdie og for en 1/0 sejr og
dermed en sejr til holdet.



Lucas Kristensen havde fornøjelsen af at spille mod Søren Kjeldsens søn - vel og
mærke med Søren Kjeldsen som forecaddy :-)

Om søndagen gik turen til Hjortespring og her f ik vores herrer en uafgjort med
hjem efter solide indsatser af bl.a. Lucas Kristensen, Sebastian Rulis og Emil
Meulengraht. Dermed ligger vores herrer på en delt førsteplads i 3. division efter
første weekend. 
En særdeles stærk præsentation af herrerne. 

Øvrige resultater fra weekenden.
D2 vinder en overlegen sejre på 9-0 om lørdagen, men
kommer i menneskehænder om søndagen og taber 9-0 til Helsingør. 

H2 mødte Furesø på hjemmebane, som var stærkt spillende og slog vores hold
med cifrene 10.5-1.5
Søndag er et overordnet kedeligt nederlag til Gilleleje med cifrene 12-0, til trods
for gode lyspunkter hos de unge talenter. 

U1 - ungdomshold:

Matias, Carl, Zilas og Marcus spillede allerførste kamp hjemme - med debut i
hulspil til de tre sidstnævnte.

Det var hård modstand på papiret fra Hillerød - 7 i hcp gennemsnit mod vores
12.5 - men det var helt lige efter ca. 12 huller.

Gassen gik dog lidt af ballonen til sidst: Carl/Zilas taber foursome 3/2, Matias
taber 2/1, Marcus taber 1/0 (til hcp 7).

Godt kæmpet og dejligt at se de unge drenge i højt humør.

Veteran holdet
Det skal også lige nævnes at vores veteranhold ligger på en førsteplads i deres
gruppe.

Nye intensivkurser hos vores Head
Pro.



Sidder spillet ikke helt hvor du ønsker det her fra sæsonstart? Så fortvivl ej - Ulrik
tilbyder nu intensivkurser, hvor alle spillets facetter gennemgås - inklusiv
træning på banen. Dertil er der frokost inkluderet over kursets 2 dage. 

Dette giver altså en rigtigt god mulighed for at få kickstartet dine
præstationerne på golfbanen med god, alsidig træning samt det sociale
aspekt med andre golfspillere på kurset.

Intensivkursus 28/29 juni fra 09:30-16.00

Intensivkursus 19/20 juli fra 09:30-16.00

 

Et uheldigt medlem - husk
håndbremsen.

https://www.proplanner.golf/Player/Bookings/Current/1bee5388-c289-45c4-9e46-eb988fc24ae5?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=hornbaek_golfklub_nyhedsbrev_nr5&utm_term=2021-05-15
https://www.proplanner.golf/Player/Bookings/Current/a9db96b7-7c6f-4d2b-bf8e-a5aa31da660e?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=hornbaek_golfklub_nyhedsbrev_nr5&utm_term=2021-05-15


Vi har jo et skønt bakket terræn med f lotte naturlige søer på vores bane. Søer
ligger som oftest lavt placeret i terrænet, hvorfor banens konturer hælder ned
mod dem. 

Et uheldigt medlem havde glemt at aktivere bremsen på sin vogn, hvilket
resulterede i at den trillede ned i søen på hul 17. Med hjælp fra
greenkeeperstaben og en båd lykkedes det at bjerge bag og vogn op af søen. 

Vi håber dette giver anledning til ekstra opmærksomhed omkring placering og
bremsefunktion af jeres vogne, så samme uheld ikke opstår igen. 



Status på banen efter 1 ½ måneds
spil.

Peter har inviteret Søren til en snak omkring banen for at få en forklaring på,
hvorfor den bl.a. står så godt allerede nu.

Det kom der et længere interview ud af , som du kan se ved at klikke på billedet. 
Husk lyd.

Husk afhentning af medlemskort.

Der er stadig mange der ikke har fået hentet deres bagmærker til denne

https://youtu.be/iEpfEwgX1Z0?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=hornbaek_golfklub_nyhedsbrev_nr5&utm_term=2021-05-15


sæson. Mærkerne kan hentes i shoppen i hverdage fra 8.30-17.00 og i
weekenden fra 8.30-15.00. 

Det er vigtigt, at få hentet mærkerne, da vores Golfværter allerede er begyndt
at køre rundt på banen og de har brug for at kunne se mærkerne synligt på
jeres golfbag. 

Spørg løs aften - nyt initiativ.

Som nyt medlem i en hvilken som helst klub, er der meget at holde styr på. Golf
og Hornbæk er ingen undtagelse. Vi ved, hvor vigtigt det er, at få styr på alle
basale ting og føle sig godt klædt på, både på og udenfor banen.
Vi har derfor valgt at lancere et nyt tilbud/initiativ til primært  nye
medlemmer, som har fået navnet "Spørg løs aften"
Tanken er, at du her kan møde op og få stillet nogle af de mange spørgsmål,
som du måske ikke har fået svar på eller noget du føler dig usikker på. 
Ingen spørgsmål er for små eller store til netop denne aften - alt er tilladt at
spørge om (næsten da) og vi vil forsøge, at besvare dem så godt som muligt.

Spørgsmålene kan være alt fra:

Hvordan fungerer "klubber i klubben" - hvordan kommer jeg i  gang?

Hvilke turneringer er gode for mig at deltage i?

Hvordan får jeg booket Ulrik til træningslektioner eller et af hans kurser ?

Hvordan bruger jeg GolfBox bedst ? 

Hvordan finder jeg nemmest nogen at spille med ?

Hvordan er det er, når bolden er slået Out of Bounce?

Specielt GolfBox og ProTrainer kan godt være en stor mundfuld at håndtere
som ny i golfverdenen, og der vi vil uagtet spørgsmålene denne aften, blive
brugt lidt af tiden på at gennemgå GolfBox og hvordan det benyttes bedst.

Første gang mødet afholdes er den 08-06-2021 kl. 17 .00-19.00 i klublokalet på
første sal.
Hvis vi er færdige før, så slutter vi naturligvis tidligere. 
Peter, vores klubmanager er vært og der vil være lidt at drikke og snacks til
deltagerne.

Hvis du gerne vil deltage, så klik på nedenstående link. 



KLIK HER

 
 

Status på no-show

Som det blev lovet på generalforsamlingen i november, som et led i,  at skaffe
f lere tider til medlemmerne og reducere antallet af såkaldte no-shows , har
golfreceptionen nu gennemført første runde baseret på data fra 1. april til 1.
maj. I  den periode har vi haft 23 medlemmer, som har haft 2 eller f lere no-
shows. Alle har fået en venlig og informativ mail fra os, hvor vi har beskrevet, at
f lere no-shows vil resultere i en karantæne på 14 dage.

Flere har henvendt sig og beklaget fejltagelserne og forsikret, at det ikke vil
gentage sig. Og vi har ligeledes hjulpet med vejledning til, hvordan man sikrer
korrekt registrering af sine golftider. 
Vi følger løbende op på dette og håber, at nedbringe antallet af no-shows
betragteligt i sæsonen.

Ekstra træner til juniorerne.

https://tourentry.golfbox.dk/?cid=2906471&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=hornbaek_golfklub_nyhedsbrev_nr5&utm_term=2021-05-15


Der er en øget interesse i at træne og spille golf  i Hornbæk - det gælder
heldigvis også for de yngre generationer. Derfor har vi, for at give den sjoveste
og mest varierede træning til juniorerne, ansat Xenia som hjælpetræner for
juniorerne om mandagen. 

Xenia skal hjælpe til om mandagen, hvor der er mange juniorer til træning, og
hvor alder og niveau er meget forskelligt blandt børnene. Xenia er selv en
dygtig spiller som mange nok kender i klubben, da hun spiller på klubbens
elitehold. 

Det er fortsat Emil der har ansvaret for træningen, og som egenhændigt står
for træning af juniorer med banetilladelse om onsdagen. 

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



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

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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