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MARTS 2021 – No. 3 
 

Banen lige nu 
 

 
 
Greenkeeper teamaet har over et par dage lejet en fantastisk maskine hos Lyngfeldt A/S. En såkaldt 
MaxiRoll. Spændt efter traktor skærer knive i fairway, hvorefter tromler med samlet 3 ton tryk, retter op på 
ujævnheder på området. Virkelig god og effektiv metode til forårsarbejdet på banen.  
 
Mange positive kommentarer fra spillere på banen, under og efter arbejdet på fairways. 

 
Der arbejdes også på greens. Efterveer fra efterårets arbejde skal rettes op. Da der fortsat er nætter med 
nattefrost og således ikke vækst i greens, er det for farligt at klippe greens endnu. Så de bliver jævnligt 
tromlet, og i næste uge går Greenkeeper teamet i gang med at topdresse og  
slæbe med rivenet, ad flere omgange for at rette ujævnhederne 

 
De mest markante ”skader” vi kan registrere, er enkelte steder  
hvor fugle har hakket i greens, og de mange nedslagsmærker  
der ikke rettes op, eller græstørv, som ikke lægges tilbage på  
fairway. Vi kender alle til, at det er drønirriterende, at bolden  
ligger i et tørvehul, eller der er ikke oprettede nedslagsmærker  
i putteretningen! 
 

Så kraftig bøn – RET DINE eller ANDRES  
nedslagsmærker op, og læg tørv tilbage på fairway.   
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Samtidig med arbejdet på 18-huls banen, har greenkeeper teamet arbejdet på Par-3 banen, med fokus på 
teestederne. Træer og buske var vokset ind over teestederne, så der er beskåret kraftigt for at give mere 
plads. Selve teestedet er planeret og nye fliser lagt – og endeligt er der kommet nye teested måtter.  
 

 
 
Næste projekt startet er dræn på hul 11 – bag green. Selvom hul 11 ligger forholdsvis højt i området er der 
ved ekstreme nedbørs mængder ofte vand på og bagved greenen. 
 
Der graves derfor nyt dræn ned – der føres ud i skrænten mod hul 10.  
 

         
 
På Driving Range området har der også været stor aktivitet. Oprydning og nye måtter samt bold kurve. Et 
stort ønske fra såvel klubmedlemmer som gæster – kommentar og ønsker modtaget via Golfspilleren i 
Centrum spørgeundersøgelser. 
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Der er også udført vedligeholdelses arbejde på hul 10 – grøften fra green mod hul 11 er renset og træer og 
buske er beskåret. Området er egentlig Favrskov Kommune – men de har ”glemt” at vedligeholde området, 
så med accept har vi nu selv udført arbejdet. Grøften er forbundet med kommunal vandaflednings system 
der ender ved vand samling station overfor stadion. Vil afhjælpe vores område så vandet kan komme væk.  
 
Så som det fremgår, stor aktivitet med at gøre både 18-huls bane, Par-3 bane og Driving Range klar til 
sæson 2021 
 
 

Café 19 
Cafeen er desværre fortsat lukket pga. Covid-19 restriktioner. Vi venter som resten af Danmark på nyt fra 
myndighederne omkring lempelse af restriktionerne. 
 
Så indtil der kommer nyt må vi alle have tålmodighed – bare lidt endnu. Café 19 er klar – straks der er 
lempelser på området for restaurant/café 
 

 
 
 

HGK Pro team 2021 
 
Ian Appleyard og Christian Nordby er nu klar til at modtage booking på træning for sæson 2021. ProPlanner i 
GolfBox er åben og det er muligt at booke trænings lektioner. Hvis svinget ikke lige sidder der efter lang 
vinterpause, eller putteren er gået kold. 
 
Der arbejdes pt. på planlægning af Begynderhold – vil ligeledes være tilgængelig for booking på ProPlanner. 
 
Det betyder også at driving range er åbent – så kom forbi og brug de nye måtter og kom i gang med den nye 
sæson. 
 
God fornøjelse med træning 

 
  

Road to Made in HimmerLand 
  
- og støt vores juniorer undervejs 
  
Når årets største golf begivenhed på dansk grund, Made in HimmerLand, løber af stablen 27. - 30. maj, 
bliver det desværre uden den helt store folkefest, vi ellers forbinder med europatour-golf i Danmark.  
Folkene bag Made in HimmerLand er kendt for innovation og også i denne sammenhæng er der tænkt nyt. 
For hvordan kan man involvere og skabe et fællesskab for så mange danske golfspillere som muligt til en 
begivenhed, som langt de fleste desværre ikke fysisk kan møde op til i disse Covid-19 tider? Løsningen er 
Danmarkshistoriens største “nærmest pinden” konkurrence. 
  
Unik vej til årets Made in HimmerLand og en masse præmier  
Dansk Golf Union har indgået samarbejdet med Made in HimmerLand og giver alle golfklubberne og deres 
medlemmer en fantastisk mulighed for alligevel at se golf i verdensklasse fra forreste række. Hammel Golf 
Klub har tilmeldt sig Road to Made in HimmerLand, så medlemmer igennem to uger muligheden for at slå sig 
tættest på pinden. med flotte dagspræmier og muligheden for at vinde VIP-billetter til årets turnering. 
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Alle, der spiller hul 6 i ugerne 19 og 20, deltager i den gennemgående konkurrence. 
 
Spillerne er selv ansvarlige for at registrere deres egen afstand til pinden på opsat seddel (hvis man er 
tættere på end tidligere noteringer), som man kender det fra en normal indlagt “nærmest pinden” 
konkurrence. HGK Ambassadøren indsamler og indsender resultater fra dagen.   
 

 
 
 

Støtte til juniorarbejdet 
 
For at gøre det endnu mere attraktivt at deltage i den landsdækkende “nærmest pinden” konkurrence, har 
Made in HimmerLand og Dansk Golf Union indgået et samarbejde om at hjælpe de danske golfklubber med 
at indsamle penge til de deltagende klubbers juniorarbejde. Formålet er selvfølgelig at understøtte det gode 
juniorarbejde i klubberne for at være med til at sikre de yngste medlemmer vejen til touren, så Danmark også 
i fremtiden kan følge de mange danske golfspillere kæmpe med i verdenstoppen. 
 
Sideløbende med den gennemgående nærmest flaget konkurrence, vil der derfor også være mulighed for at 
støtte den lokale juniorafdeling gennem en lokal fundraiser. 
 
Alle de medlemmer, der vælger at støtte deres lokale juniorarbejde med mindst 50 kr., modtager en 
torsdagsbillet til Made In HimmerLand i 2022, som tak for bidraget.  
  
 

Rekruttering 2021 
 
Som bekendt havde vi stor succes med rekruttering af nye medlemmer i 2020 – og på trods af sne og frost 
har 30 nye medlemmer allerede fået et 112 DGU Nummer. Etablerede golfere fra andre klubber der nu er 
medlem af HGK. Tag godt imod de nye. 
 
I samarbejde med DGU og Funnel First kørte vi i 2020 et forsøg med tilbud om ”Golf Intro” – et tre-timers 
oplevelse event. Startende med én time hos Proen, dernæst ca. en time på Par-3 banen med følge af HGK 
frivillig. Oplevelsen sluttede med let frokost i Café 19 og en god snak om golf, hvad et medlemskab 
inkluderer – og naturligvis pris for kontingent typerne. Hver deltager betalte 299,- for oplevelsen. Dagen blev 
afsluttet med at mange meldte sig ind til et 2-måneders Prøvemedlemskab og efterfølgende meldte rigtig 
mange sig ind som Par-3 medlem eller fuldt medlemskab efter gennemgået Begynderforløbet. ’ 
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Bestyrelsen har sammen med Rekrutteringsudvalget besluttet at kører en ny kampagne på FaceBook. 
Afhængig af de forskellige Covid-19 restriktioner, forventes det igangsat efter Påske. 
 
Samtidig har HGK også tilmeldt sig DGU Golfens Dag 2021 – som afholdes den 25. april. Igen afhængig af 
evt. restriktioner  

 
 

DGU Danmarksturnering 2021 
 
HGK har naturligvis igen 4 hold med i DGU’s Danmarksturnering. Vi skal i år møde følgende klubber i de 4 
respektive puljer 
 
Dame Elite Division Vest 
Aalborg – Vejle – Silkeborg Ry og HGK 
 
Dame Kvalifikationsrækken Vest Pulje 9 
Randers Fjord – Aarhus Aadal – Lyngbygaard og HGK 
 
Herrer 4. Division Vest Pulje 4 
Viborg – Silkeborg Ry Holstebro og HGK 
 
Herrer 5. Division Vest Pulje 5 
Mollerup - Volstrup – Aarhus og HGK 
 
Årets første turnerings weekend er 8. – 9. maj 
 
Alle vores hold er gået i gang med træning op til turnerings start – og der afholdes trænings weekend 27. 28. 
marts. 
 
De bedste ønsker til alle vores hold – GODE MATCHER 
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Regionsgolf 2021 
 
Hammel Golf Klub har også i 2021 tilmeldt hold til den landsdækkende Regionsgolf turnering 
 

 
Vest ABCD 
¨ 
Hammel A7 (hcp min 4,5) Holdleder (afventer) i pulje med Mollerup, Aarhus og Stensballegaard 
 
Hammel B15 (hcp min 11,5) Holdleder Flemming Jensen – i pulje med Aarhus Aadal, Horsens og Aarhus 
 
Hammel C15 (hcp min 18,5) Holdleder Thom Elgaard – i pulje med Aarhus, Aarhus Aadal og Silkeborg 
 
Vest Senior Veteran 
 
SVA4 – Holdleder Jes Kjærsgaard Nielsen i pulje med Grenaa, Kalø og Mollerup 
 
SVC9 – Holdleder Ole Jørgensen i pulje med Markusminde, Randers og Kalø 
 
SVB7 – Holdleder Mogens Guldbæk i pulje med Viborg, Randers og Mollerup 
 
Senior: fylder mindst 50 år i det kalenderår turneringen spilles i 
Veteran: fylder mindst 60 år i det kalenderår turneringen spilles i 
Superveteran: fylder mindst 70 år i det kalenderår turneringen spilles 
 
Hvis du har lyst til at være en del af HGK Regionsgolf holdene er du meget velkommen til at kontakte en af 
de respektive holdledere eller Sekretariatet 
 

 


