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Hammel Golf Klub 
 

 
Maj 2020 – No. 7 
 

 

Nye retningslinjer. 
 
Søndag den 17. maj, kl. 12:00 er der udsendt Klubnyt med nye anbefaling fra DGU (se dem her). 
 
De vigtigste ændringer er: 

 Afstandskravet mellem personer sættes ned til 1 meter 

 Flag og hulkop kan genetableres som ved normalt spil 

 Banemateriel kan igen benyttes (f.eks. river, boldvaskere, vandhaner og affaldsspande med låg), 
dog med anbefaling om afspritning/afvaskning 

 Retningslinjerne fra Kulturministeriet giver nu mulighed for samling af maksimalt 10 personer i en 
gruppe på et afgrænset/afmærket område. Minimumsafstanden mellem forskellige områder/grupper 
er 2 meter. Denne præcisering har betydning for træningsfaciliteter, undervisning og det generelle 
flow af personer rundt i golfklubben. 

 Buggies kan fremadrettet benyttes af personer fra forskellige husstande 

 Klubhuset kan åbnes for administrativt arbejde, herunder bestyrelses- og udvalgsmøder 

 Restauranter kan genåbne efter myndighedernes anvisninger 
 
I praksis betyder det at vi – fra mandag morgen kun vil have ganske få begrænsninger i forhold til spil på 
banen og brug af Café 19 – læs mere om åbningen af Cafe 19 senere i dette nyhedsbrev. 
 
Mandag morgen vil greenkeeperne sørge for at der igen er adgang til boldvaskerne, sætte bænke og 
affaldsspandene ud, lægge river i bunkers og fjerne ”proppen” i hullerne. Endvidere vil toiletterne på banen 
(6. og 10. tee) blive åbnet. Buggies kan nu benyttes af 2 personer – husk at rengøre både før og efter brug! 
 
At banen nu bliver ”normaliseret” betyder IKKE at alt nu er normalt! 
 
Vi SKAL stadig være opmærksomme på afstandskravet på 1m – 2m hvis der er tale om personer i en af 
risikogrupperne, der er stadig nogle begrænsninger i brugen af drivingrange OG der skal STADIG vaskes 
hænder og sprittes af, så vi minimerer risikoen for smittespredning. 
 
Desværre er det endnu ikke muligt at gennemføre turneringer med gun-start, så vi må væbne os med 
tålmodighed på dette punkt. Ser dog også ud til at både Dame-, Herre- og Seniorklubben har fundet en 
model som fungerer. 
 
Træningsholdene kan nu udvides til max. 10 personer (inkl. Træner), så vi kan også få mere gang i 
aktiviteterne. 
 
Den begrænsede åbning af Café19 betyder også at vi – endelig – kan få gang i det sociale samvær før og 
efter runderne, MEN husk nu at overholde 
begrænsningerne, hold afstand, vask hænder og sprit 
af! 
 
Der er udarbejdet et nyt sæt retningslinjer som  
offentliggøres i klubhuset og på hjemmesiden,  
”Banen lige nu” - så brug lige 5 min. på at læse dem 
igennem FØR du går ud på din næste runde. 
 
Glæder mig til at se jer i klubben. 
 
Pbv. 
 
Kim Bjerregaard 

  

 
Arkiv foto  

https://www.danskgolfunion.dk/artikel/opdatering-af-dgu%E2%80%99s-anbefalinger-18-maj
https://www.hammelgolfklub.dk/banen-lige-nu/
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Banen Lige Nu 
 
Arbejdet rundt på banen fortsætter. Vi har desværre måttet holde lidt igen med klippe højde på greens, da 
der stadigvæk er morgener med frost, som kan ødelægge en green. 
 
Hen over årets 12 måneder er der naturligvis forskellige betingelser, men i golfsæsonen – så længe vejret 
tillader det arbejdes der efter følgende “Banepleje Plan” 
 

Område Klippe højde Frekvens 

Green: 4 mm 6-7 x ugen 

Greenområder 40-50 mm 1 x ugen 

Hul flytning 
 

Flyttes 2-3 x ugen. Alt efter aktiviteter på banen 

Teested: 10 mm 3 x ugen 

Teeområder 40-50 mm 1 x ugen 

Forgreen: 10 mm 3 x ugen 

Fairway: 16-18 mm 2-3 x ugen 

Semirough (second cut): 4-5 cm 
Rough er i gennemsnit 12 m bred fra fairway kant til 

uplejet område 

Uplejede områder: 100 mm Klippes efter behov 

Bunker: 
 

Rives 1 x ugen 

Bunker kanter 
 

Klippes 1 x ugen 

Driving Range: 16-18 mm 1-2 x ugen 

Indspil: 16-18 mm 2-3 x ugen 
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Café 19 
 
Breaking News – Nu er det ganske vist, vores dejlige Café 19 åbner mandag den 18. maj. 
 
Vi åbner stille og roligt op – dvs. begrænset menukort og begrænset åbningstid. Men fra mandag kan du få 
din kop kaffe med hjemmebagt kage, en øl eller sodavand og lidt at spise 
 
Covid-19 har jo desværre ødelagt alle vores planer om sæson start i Café19. Mange arrangementer, som 
runde fødselsdage, Klub i Klubben, Turneringer og forskellige gruppers planlagte besøg i vores Café før 
og/eller efter deres golfrunde.  
 
Myndighederne har torsdag den 14. maj, offentliggjort retningslinjer for ophold i cafeer som vores Café 19. Vi 
vil derfor bruge weekenden til at flytte lidt rundt på borde og stole, så vi sikre at alle regler kan overholdes.  
 
Så hermed opfordring – kom forbi Café 19 og nyd at vi igen kan samles og hygge. 
 
På forhånd tak for jeres støtte og support til vores fælles Café 

 
HUSK at overholde de beskrevne retningslinjer der findes ved opslag i cafeen! 

HOLD AFSTAND, VASK HÆNDER, SPRIT AF! 
 

 
 
Mentor Ordning 
 
Det er med stor glæde vi kan registrere mange nye medlemmer i Hammel Golf Klub. Det betyder jo så også 
at der måske er nye medlemmer, der har brug for en eller anden form for assistance. ”Hvor finder jeg det” 
”Hvordan gør man mon det der” etc. 
 
Derfor har vi etableret et Mentor Team, hvis primære opgave er at tage godt imod de nye, og give dem en 
”Hammel Golf Klub indsprøjtning” – eller med andre ord. Velkommen i Hammel Golf Klub. 
 

 
 
Mentor Teamet var samlet torsdag aften til en briefing, og  
dialog om opgaven. Mange gode og kreative ideer og tanker  
blev vendt og drejet, der vil efterfølgende blive lavet en  
HGK Mentor Pjece.  
 
Har du lyst til at være en del af det spændende team er du  
velkommen til at kontakte Sekretariatet, eller  
Thomas Kjeldsen på thomas.kjeldsen@wavin.com. 
 
 

  

mailto:thomas.kjeldsen@wavin.com


 
 

4 

Hammel Golf Klub 
 

 
Rekruttering 
 
Som nævnt ovenfor har vi fået mange nye medlemmer, men vi har plads til flere. Hammel Golf Klub har 
derfor igangsat forskellige aktiviteter, for om muligt at tiltrække flere medlemmer til klubben, og give flere 
opgaver til Mentor Teamet. 
 
Golfens Dag var planlagt til 26. april men blev aflyst pga. Covid-19. Nu er der fra DGU ny dato klar – den 21. 
juni, dog med forbehold for Myndighedernes regler for offentlig forsamling. Vi afventer spændt om vi kan 
gennemføre Golfens Dag 2020. 
 
På FaceBook kører vi ikke mindre end to kampagner, sideløbende.  
 
”Golf er både sundt og sjovt – Prøv Golf”. Kampagnen kører målrettet mod personer der har tilkendegivet 
interesse for udendørs sport og er bosiddende i nærheden af Hammel Golf Klub. 
 
Den anden kampagne er i samarbejde med DGU og virksomheden Funnel First – hvor interesserede 
inviteres til Besøg i Hammel Golf Klub, med træning, spil på par-3 banen og afsluttet med frokost. Til 
introduktionspris på kr. 299,-  
 
Ens for begge kampagner er at der er meget positivt aktivitet. Opslag bliver delt og kommenteret. Og de 
første hold til at prøve kræfter med golfsporten i Hammel Golf Klub er allerede booket.  
 
Sideløbende deltager Hammel Golf Klub i publikation, som FavrskovPosten har produceret. Fint magasin der 
fortæller om kommunen, praktiske informationer og muligheder for fritidsliv. Magasinet udleveres fra 
kommunens adresser, samt de forskellige ejendomsmæglere til tilflyttere. Der ligger eksemplar af magasinet 
i klubhuset til fri afhentning for interesserede.  
 
Alle aktiviteter for at tiltrække nye medlemmer til vores klub – og i al beskedenhed, så går det godt. Men som 
nævnt, vi har plads til flere  
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GLFR (… udtales golferen ) 
 
Som omtalt i tidligere udgave af HGK News har Hammel Golf Klub indgået samarbejde med GLFR. En 
teknologisk smart APP til smartphone. En digital baneguide med mange spændende og brugbare funktioner.  
 
Nu er GLFR klar med en stor nyhed. Alle danske golfbaner findes i GLFR app'en og du kan nemt føre din 
score, og nu også indberette scoren til DGU. 
 
Det eneste du skal gøre er at opdatere GLFR, og forbinde din GLFR bruger til DGU - det er ret simpelt. 
 
Gå digitalt - brug GLFR app'en helt gratis   
 
Det er mere relevant end nogensinde at finde digitale løsninger på golfbanen. Derfor anbefaler vi, at du 
downloader GLFR app’en inden din næste runde på Hammel Golf Klub  
 
Baneguide og afstande med GPS. 
I GLFR app’en finder du vores baneguide. Med et enkelt tryk kan du få afstanden til  hvilket som helst sted 
på banen, så du aldrig er i tvivl om, hvor langt der er ind til green,  over vandet eller ud af roughen. Tilføjer 
du din bag til GLFR, får du endda vejledning i,  hvilken kølle du skal vælge.   
 
Scorekort og Shot Tracker   
Med det digitale scorekort i GLFR kan du nemt holde styr på din score på hele runden -  uden brug af papir-
scorekort. Fører du score i løbet af runden, kan du endda se hele din  runde bagefter - slag for slag - og dele 
den med dine venner!     
 
Er du helt ny bruger af GLFR, finder du en vejledning til hvordan GLFR fungerer 
her:  http://www.glfr.com/for-spillere/?lang=da 
 
Download GLFR her  www.glfr.com/download 
 
God fornøjelse med GLFR - og med din golfrunde. 

 
 

 

http://www.glfr.com/for-spillere/?lang=da
http://www.glfr.com/download

