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Halvårsstatus 
 
Da den nye sæson 2019-20 startede i oktober, var vi alle klar til en sæson med fokus på nye tiltag som 
skulle tiltrække nye medlemmer og gøre et medlemskab i Hammel Golf Klub endnu mere attraktivt. Der var 
grund til behersket optimisme, banen stod flot og vi havde en pæn fremgang i greenfee gæster som alle, 
næsten uden undtagelse, kun havde ros til Hammel Golf Klub. 
 
Men så meldte virkeligheden sig!  
 
Først i form af en meget våd vinter som betød lukning af banen. I første omgang kun de bageste huller, men 
hurtigt derefter måtte vi, lige som mange andre baner, lukke helt for at beskytte banen. Det våde vejr 
fortsatte, ja faktisk blev det bare værre, i de første tre måneder af 2020. Det førte naturligvis til at betragteligt 
fald i antallet af greenfee gæster – og dermed i indtægter. 
 
Dernæst fik vi udfordringer omkring greenkeeper teamet. Først på grund af sygdom som gjorde det 
nødvendigt at hente ekstra hænder ind og siden da Eddy Glinjui valgte at sige sin stilling op. Heldigvis havde 
vi fået tilknyttet en gammel kending til greenkeeper staben i form af Flemming Thorup. Flemming havde 
egentligt bestemt sig for at han ikke længere ville være chefgreenkeeper, men der skulle alligevel ikke 
megen overtalelse før han accepterede at blive vores nye chefgreenkeeper. 
 
Men selv om aktivitetsniveauet på banen lå langt under det vi er vandt til i Hammel Golf Klub blev der 
arbejdet seriøst på alle fronter for at forberede en solid opstart i midten af marts, så alt kunne være klar når 
græsset igen blev tørt. Alle stod klar og ventede bare på startskuddet til en golf sæson med fuld fart på.  
 
Men sådan skulle det ikke gå! Det er vist ikke nødvendigt at gå i detaljer omkring Covid-19 pandemiens 
udvikling, men blot konstatere at vi fra begyndelsen af marts måned blev lukket helt ned – ingen spil på 
banen, ingen omsætning i Café19 og ingen klubaktiviteter. Men stadig faste omkostninger som skulle 
betales. 
 
Det har været et par underlige måneder hvor en meget stor del af det arbejde som er udført, har handlet om 
at håndtere de udfordringer nedlukningen har givet os. Ikke kun i forhold til lukning og delvis åbning af 
banen, men også i forhold til at minimere de økonomiske følger af nedlukningen. 
 
Der er ingen tvivl om at nedlukningen samt de begrænsninger vi helt sikkert bliver pålagt i resten af 
sæsonen, kommer til at betyde et lavere aktivitetsniveau – færre greenfee gæster mindre omsætning i 
Café19 og færre indtægter fra salg af undervisning. Alene kurserne for Nørgaards Højskole bidrog i sidste 
sæson med ca. 45% af omsætningen af undervisning, en omsætning som lige nu ser ud til at forsvinde eller i 
bedste fald blive halveret. 
 
Vi har valgt at søge hjælp via de forskellige kompensationsordninger (Lønkompensation og Kompensation 
for faste omkostninger), men på nuværende tidspunkt ved vi ikke hvor stor værdi disse får for os. 
 
Desuden gennemgår vi ALLE omkostninger for at finde de besparelser som kan realiseres uden at det går 
ud over kvaliteten af banen og de andre ”varer” vi har på hylderne, men vi må nok se i øjnene at vi ikke kun 
kan spare os ud af udfordringerne – der skal satses benhårdt på at optimere på indtjeningen. 
 
Derfor er det ekstra glædeligt at vi, som beskrevet i det seneste nyhedsbrev, har en større tilgang af 
medlemmer. En stor del af tilgangen skyldes at nuværende medlemmer AKTIVT opfordrer venner og 
bekendte til at ”Gå til Golf” eller skifte til Hammel Golf Klub! Fortsæt endelig med det! 
 
Desuden kan vi se at et stort antal medlemmer som benytter sig af tilbuddet fra PRO Teamet om en gratis 
lektion og det er glædeligt at mange medlemmer efterfølgende køber yderligere træning. Og det er ikke kun 
vores egne medlemmer som har fået større lyst til at blive bedre og dermed få større glæde af at spille golf, 
også golfspillere fra andre klubber har opdaget at Hammel Golf Klubs PRO Team har noget at byde på. 
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Den gode medlemsudvikling og den voksende interesse for træning er sket uden den store PR-indsats, 
blandt andet fordi vi endnu ikke har kunnet gennemføre de planlagte rekrutteringsaktiviteter. F.eks. er 
Golfens Dag udsat indtil der bliver åbnet for forsamlinger på mere end 10 personer. Trods det er vi stille og 
roligt begyndt med begynderundervisningen, så vores nyeste medlemmer hurtigst muligt kan blive klar til at 
nyde deres ”nye” liv med golf. Når vi får grønt lys fra regeringen til større forsamlinger er vi klar til at starte 
yderligere markedsføring. 
 
Baseret på hvor godt vi har været i stand til at overholde de regler og restriktioner som vi har været og er 
nødt til at leve med og den alt overvejende positive tilgang til udfordringerne tror vi på at vi – sammen – 
kommer positivt igennem en udfordrende sæson. 
 
Til sidst en opfordring. I lighed med 2019 er der i år åbent for at foretage en fradragsberettiget donation til 
Hammel Golf Klub – i det senest udsendte nyhedsbrev kan du se hvordan. Vi skal meget gerne modtage 
mindst 101 donationer á 200 kr. så vi igen i år kan søge om momskompensation. 
 
På bestyrelsens vegne 
Kim Bjerregaard 
 

 
 


