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Banen lige nu 
 
Knap havde vi skålet det nye år ind, før Kong Vinter meldte sig med nattefrost og dage med let sne. Så i 
perioder er sommergreens lukket og der spilles til vintergreens. De fjerne huller 9-13 er forsat lukket. Og ja 
der spilles fortsat golf i Hammel – trods udfordringerne med vejret. I gennemsnit ca. 15 hver dag på årets 
første 14 dage.  
 
Greenkeeper teamet benytter vinter perioden til at få afviklet ferie. Men der er dagligt medarbejdere på job, 
hvor maskiner bliver efterset og serviceret, så de alle er klar når det igen er muligt at køre på banen.  
 
Hammel Golf Klub er – som alle andre golfklubber – omfattet af Naturbeskyttelsesloven og 
Landzonetilladelser. Det betyder på almindelig dansk at Miljøministeriet og de respektive kommuner har 
registreret alle grønne områder, f.eks. med droneoptagelser. Dette for at sikre naturen. 
 
Vi har længe haft et ønske om at rense søerne for vegetation, for at skabe mere åbne vandflader, så 
vandhullerne tager sig bedre ud, og samtidig forbedre naturtilstanden i vandhullerne. 
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Tilbage i september måned 2020 havde vi derfor kontakt til Favrskov Kommunes Landbrug og Natur, og fik 
besøg af konsulent der sammen med vores Chefgreenkeeper Flemming Thorup var rundt på banen og 
besigtige de berørte områder. 
 
Her medio januar har vi så modtaget et positivt svar fra Favrskov Kommune – Formuleret således – 28 sider 
 
 
Der gives dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 35 på matr. nr. 60a Hammel By, Hammel og 1by 
Frijsenborg Hgd., Hammel, beliggende på adressen Mosevej 11b, 8450 Hammel. Afgørelsen er meddelt i 
medfør af Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2. jf. § 2 i Naturbeskyttelsesloven. Landzonetilladelsen er 
meddelt i medfør af planlovens § 35, stk. 1. 
 
Og hvad betyder det så på dansk – og for Hammel Golf Klub? Kort og kontant har vi nu fået tilladelse til 
oprensning af søerne, rydning af vegetation omkring søerne, rydning af vedplanter, oprensning af afløbsrør 
 
Dog medfølger der et regelsæt – f.eks. skal arbejdet udføres i perioden 1. oktober til 1. marts, af hensyn til 
plante- og dyreliv. Og helt klare regler for hvor de oprensede må dumpes. Plus en række andre specifikke 
regler for arbejdet. 
 
Men meget positivt at vi nu kan gå i gang med planlægning af arbejdet. 
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Nyt Handicapsystem – WHS 

 
Fra 1. januar 2020 ændres det danske EGA handicapsystem til det handicapsystem, som bruges i mange 
lande allerede nemlig World Handicap System (WHS). I den forbindelse har handicapudvalget fundet nogle 
links, som kan hjælpe jer medlemmer med at blive klar til næste sæson. 
 
WHS bygger på 8 nøglepunkter: 
 

 Minimum antal scores for at etablere et handicap 

 Grundlaget for beregning af et handicapindex 

 Acceptable scores til handicapberegning 

 Bedømmelse af sværhedsgrad for baner og teesteder (Course rating/Slope) 

 Beregning af spillehandicap 

 Maksimal hulscore til handicapformål 

 Justering for unormale spilleforhold 

 Frekvens for opdatering af handicapindex 
 
Overgangen fra nuværende beregningsmetoder til de nye WHS-beregninger er i Danmark igangsat 1. januar 
2021. 
 
WHS fokuserer på 3 hovedformål: 

 at opfordre golfspillere til at etablere og vedligeholde et handicapindex 

 at gøre det muligt for golfspillere af forskelligt køn, nationalitet og niveau at bruge deres 
handicapindex til at konkurrere på fair måde på en hvilken som helst bane i verden 

 at sandsynliggøre, hvilken score en given golfspiller kan opnå på en hvilken som helst bane i verden 
ved spil under normale forhold 

 
World Handicap System styres af R&A og USGA. 
 
Dansk Golf Union og Golf.dk vil løbende orientere om ændringer/opdateringer mht WHS og når 
handicapudvalget har været på kursus hos DGU vil de være klar til at svare på alle spørgsmål I måtte have. 
Indtil der må I væbne jer med tålmodighed og indberette så mange scores som overhovedet muligt. 
 

 
Handicapudvalget vil gerne opfordre ALLE medlemmer (inkl. elitespillere under hcp. 4,5) til at indberette så 
mange scorekort som overhovedet muligt i løbet i 2019. Dette for at jeres handicap er retvisende fra 2020s 
start. 
Nedenfor har vi samlet diverse links til artikler omhandlende det nuværende EGA handicap system og det 
nye WHS. 
WHS 
Alt hvad der er at vide om WHS findes her – https://www.danskgolfunion.dk/sektionsside/world-handicap-
system-2020 
 
 
 

https://www.danskgolfunion.dk/sektionsside/world-handicap-system-2020
https://www.danskgolfunion.dk/sektionsside/world-handicap-system-2020
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EGA Handicapsystemet 
 
Selvregulering via GolfBox 
 
Via browser/internet/pc – https://golfbox.zendesk.com/hc/da/articles/229651247-Indberet-score-via-
Internettet-hjemmefra- 
 
Via touchskærm i klubben  
 
Godkendelse af score (som markør) 
Godkende scorekort – https://golfbox.zendesk.com/hc/da/articles/200196957-Godkende-scorekort 
 
For elitespillere – https://www.danskgolfunion.dk/artikel/scores-fra-elitespillere-til-whs 
 

 
God fornøjelse med WHS – HUSK indberet din score for at få det mest realistiske hcp! 
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