
NYHEDSBREV FRA HGI – GOLFUDVALG – FORÅR 2015 
 
Nu nærmer tiden sig… hvor vi skal på græs igen… og mange er sikkert så småt begyndt at 
planlægge sæsonen 2015, derfor får I lige lidt information og datoer i forbindelse med HGI Golf. 
 
SAMARBEJDE MED SIF-GOLF I FREDERIKSHAVN 
Antallet af HGI medlemmer med golf som hovedinteresse er desværre for nedadgående, og der 
forsøges derfor med et samarbejde med SIF-golf i Frederikshavn, som har sagt ja til, at vi fra HGI 
deltager i deres, i forvejen planlagte matcher. 
 
Programmet for 2015 bliver derfor: 

1. Frederikshavn, søndag d. 26. april, kl. 10.00 
2. Hirtshals, søndag d. 31. maj, kl. 10.00 
3. Nordvestjysk, søndag d. 21. juni, der arrangeres fælles bus-transport 
4. Blokhus, søndag d. 30. august, kl. 10.00 
5. Sæby, søndag d. 4. oktober, kl. 10.00 (samtidig klubmesterskab for medlemmer af SIF-

golf) 
 
Det ligger ikke endeligt fast, hvor meget egenbetaling bliver pr. match, men regner med det bliver i 
størrelsesordenen kr. 100-150 pr. HGI medlem. HUSK! ægtefælle/samlever/børn kan blive 
ekstraordinært medlem af HGI og opnå samme fordele som ordinære medlemmer. 
 
ANDRE MATCHER I 2015  
HGI-Open skal ifølge matchpropositionerne afholdes i Hjørring Golfklub, og vil blive afviklet i 
september, nærmere information i form af invitation udsendes senere. 
 
VÆRNENES MATCH 2015 
Afholdes traditionen tro på H.C. Andersen Golf (tidl. Gyldensteen) i Bogense. Invitation er endnu 
ikke modtaget, men det vil være dejligt, hvis der er flere, som har lyst til at deltage til en hyggelig 
dag på en fantastisk bane. Forventeligt tidspunkt: sidste halvdel af maj. 
 
DMI – FORBUNDSMESTERSKAB 
Afholdes 7.-8. september med Oksbøl Militære Idrætsforening som arrangør. Invitation udsendes 
forventeligt i juni. 
 
KOLLEGAGOLF 2015 
Tilmelding til årets turnering er åbnet, så har du lyst til at deltage, så send mig en mail, så vil du 
modtage yderligere oplysninger. Det er 3. sæson HGI deltager.  
 
GOLFHÆFTET 2015 
HGIs medlemmer har fået tilbud om at købe Golfhæftet til 360,00 kr. pr. stk. til dig, dine kollegaer, 
familie, venner og bekendte. Normalpris kr. 450,00. Yderligere information på: www.golfhaeftet.dk 
(internet-pc). Er du interesseret, så send mig en mail, så laver jeg en samlet bestilling. 
 
Har du spørgsmål og/eller ønsker du yderligere oplysninger, så henvend dig til Pia Jernsø Hjorth, 
tlf. 728 10881 eller FRS-REGN13@fiin.dk 


