
Baneudvalget

Udvalget udarbejder og frem- 
lægger banens og træningsfacilite-
ternes drift. Udvalget modtager gerne 
forslag og ønsker fra medlemmerne.

 Jan Kipling tlf. 28401913

 jan@kipling.dk

 holbakgolfklub.dk/klubben/ 
 udvalg/baneudvalg/

Baneserviceudvalget

Udvalget vejleder og hjælper medlem-
mer og gæster, før, under eg efter spil 
på banen, herunder sikre der er rimelig 
flow i tempo på banen. 

 Per Nedergaard tlf. 22370900

 per.pitze@gmail.com

 holbakgolfklub.dk
 Medlemmer HGK

Hverveudvalget

Arbejder med at hverve nye medlemmer 
og fasthold de eksisterende. Vi arbejder 
blandt andet med golf for firmaer, 
private samt diabetes golf.

 Jan Nielsen tlf. 20944393

 jan9els1@gmai.com

 medlem.holbakgolfklub.dk/ 
 klubben/udvalg/
 hverveudvalg

Kommmunikations- 
udvalget

Ansvarlig for vedligeholdese af hjemme-
side. Koordinere nyhedsbreve til med-
lemmerne. Sikrer synlighed af afdelinger 
i klubben samt skaber en synlig aktivi-
tetsplan for alle udvalg i klubben. 

 Jens Rohrberg tlf. 26376350

 jrohrberg1@gmail.com

 holbakgolfklub.dk/klubben/ 
 udvalg/kommunikations- 
 udvalg

Juniorudvalg

Leder ungdomsarbejdet, planlægger 
træning og sociale aktiviteter. 
Vi skaber et trygt og sjovt miljø for un-
gerne. Det sker ved stor voksen tilstede-
værelse, masser af træningsmuligheder, 
turneringer og sociale arrangementer. Vi 
forventer selvfølgelig også noget hjælp 
og opbakning fra forældrene.

 Nick Jensen tlf. 59434579

 nj@holbakgolfklub.dk 

 holbakgolfklub.dk/klubben/ 
 udvalg/juniorudvalg

Klubhusudvalg

Sikrer at klubhuset er et dejligt 
sted at være og fungerer optimalt for 
medlemmerne. 

 Søren Jaksland tlf. 20890609 

 sjaksland@gmail.com

 holbakgolfklub.dk/klubben/ 
 udvalg/klubhusudvalg

Begynderudvalg

Begynderudvalget hjælper nye medlem-
mer godt ind i klubben. Udvalget står 
bl.a. for klubbens begynderturnering. 
Dertil regelaftener hvor nye bliver intro-
duceret til golfspiller og klublivet.

 Jan Nielsen tlf. 20944393

 jan9els1@gmai.com

 medlem.holbakgolfklub.dk/ 
 klubben/udvalg/
 begynderudvalget  

Regel-, Dommer- Ordens- 
& Handicapudvalg

Regel og dommerudvalg

 Henning Magnussen 
 tlf. 21743600

 docmag3@hotmail.com

Ordens og Handikapudvalg

 Mogens Holst tlf. 40747325

 mhp@mh-packaging.dk

 medlem.holbakgolfklub.dk/ 
 klubben/udvalg/regel-
 dommer-ordens-handicap  
 udvalg-2

Regionsgolf

Regionsgolf er et tilbud til alle medlem-
mer i Holbæk golfklub, hvor ca. 100 af 
klubbens spillere deltager hvert år. Spil-
leformen og tilrettelæggelsen i det hele 
taget lægger op til nogle spændende 
matcher ude som hjemme. Regionsgol-
fen i Holbæk golfklub er underlagt klub-
bens sportsudvalg. Den over-ordnede 
koordinering og planlægning af matcher 
m.m. klares af udvalget sammen med 
klubbens administration og holdkaptaj-
nerne.

 Søren Mygind tlf. 20440708

 dr.mygind@gmail.com

 holbakgolfklub.dk

Sponsorudvalg

Udvalget sikrer sponsorer som er en 
vigtig del af klubbens balance.  
Næsten 20 procent af klubbens balance 
generer vore sponsorer. Husk det, når I 
næste gang skal på indkøb.

 Morten Schou tlf. 31725777

 morten@t-tech.dk

 holbakgolfklub.dk

Sportsudvalg

Sportsudvalget beskæftiger sig med 
klubbens bedste spillere. Vi har årligt 
tre divisionsweekender, hvor vi spiller 
hulspil mod andre klubber. I øjeblikket 
har vi 1.holdet herre i 2.division, 1.holdet 
damer i 1.division og 2. holdet herre i 5. 
division. Udvalget støtter også op om de 
spillere, der ønsker at jagte individuelle 
præstationer. Klubbens elitespillere stil-
ler ofte op til klubbens arrangementer 
såsom Introdage, Fyraftensgolf, Golfens 
Dag og eventuelle andre arrangementer 
hvor klubben har behov for inputs fra 
klubbens bedste spillere.

 Pernille Carlson tlf. 2343 4794

 pernille.carlson@gmail.com

 holbakgolfklub.dk

Turneringsudvalg

Turneringsudvalget har opgaven med 
at udarbejde forslag til et turneringspro-
gram og at stå for annoncering og afvik-
ling af turneringer. Udvalget består af 
et antal turneringsledere og assistenter, 
der hjælper med at løse de mange prak-
tiske opgaver, en turnering byder på.

 Brian Madsen tlf. 31719242

 madsen@gmail.com

 holbakgolfklub.dk

Holbæk Golfklub | Organisering af udvalg og ansvarsområder
Har du spørgsmål eller er du vores næste udvalgsmedlem skal du henvende dig til den respektive formand i det pågældende udvalg
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