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Banen lige nu 

 
På hul 10 er stien op til tee renoveret  
 
Foran gul tee på hul 16 er der plantet bøgehæk – husk du skal bruge 
 stien op til gul og hvid tee, ikke gennem den nye hæk.  
 
Lige her og nu vil vi gerne have lidt hjælp fra vejrguderne. Der er ikke 
meget vækst i græsset rundt på banen, så naturlig vanding fra naturen  
vil være godt for banen. Kombinationen af nætter med nattefrost og  
tørre fairways, betyder meget lidt vækst. Greens og teesteder vandes  
om natten.  

 

  

Den 27. april tabte ”Møller” (Jørgen Møller Jensen) kampen mod kræften, i en alder af kun 71 år.  

”Møller” har været medlem af HGK siden juni 2000. ”Møller” har fra dag et været et aktivt og 
engageret medlem af Hammel Golf Klub. ”Møller” har været medlem af klubbens bestyrelse i to 
perioder (2012 - 2015 og 2017 – 2020).  

Æret være ”Møllers” minde. 

 

 



 
 

2 

Hammel Golf Klub 
 

 

GolfBox 
 
Oplever du også problemer med at logge på www.golf.dk – eller lange svartider. Så kan vi anbefale at du går 
via klubbens website www.hammelgolfklub.dk og logger ind på GolfBox fra forsiden med dit brugernavn og 
kodeord. Virker en del hurtigere end på www.golf.dk 
 
 

Lokalregel E-5 
 
Lokalregel E-5 - Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds er IKKE gældende i Hammel 
Golf Klub 

Med de nye golfregler pr. 2019 blev det muligt at indføre en lokalregel, der har til formål at spare tid ved i 
stedet for at spille en provisorisk bold at ”droppe en bold på fairway” med 2 strafslag. 
 
Hvorfor indføres lokalregel E-5 ikke i Hammel Golf Klub? 
Lokalreglen lyder besnærende og enkel, men enkel er den slet ikke. Fakta er, 

 at hvis lokalreglen skal anvendes korrekt (og det mener vi, at lokalregler skal), vil det i de fleste 
tilfælde i praksis tage længere tid at anvende den, end hvis man havde spillet en provisorisk bold i 
stedet. 
Beskrivelsen af lokalreglen fylder 3 fulde A4-sider med tekst og tegninger, hvilket understreger, hvor 
kompliceret den i virkeligheden er, og hvorfor den er svær at anvende korrekt i praksis. 

 at lokalreglen giver spilleren mulighed for at ”slå en perfekt provisorisk bold” uden at have slået den 
derud selv og tilmed lige så langt fremme på banen, som den oprindelige bold skønnes at være out 
of bounds eller mistet. 

 
Golf handler om selv at slå slagene og gøre det så godt som muligt – ikke om at erstatte et slag på måske 
200 m eller mere med et drop på fairway. Ingen andre regler eller lokalregler, vi kender til, virker på denne 
måde. 
 
Det har derfor ikke så vældig meget med golf at gøre, og vi mener ikke, at det bør være grundlag for en 
handicap-regulerende runde – heller ikke en privat én af slagsen. 
 
Reglen opnåede derfor heller aldrig at blive en integreret del af golfreglerne, og DGU forbyder selv brug af 
lokalreglen i alle deres turneringer. 
 
Vi håber, at medlemmerne i Hammel Golf Klub har forståelse for beslutningen om ikke at indføre lokalregel 
E-5 og i stedet vil huske altid at spille en provisorisk bold, når der er risiko for, at bolden kan være out of 
bounds eller mistet andre steder end i et strafområde. 
 
Hammel Golf Klub 
Regeludvalget 2021 
 

 

 
 
  

 

http://www.golf.dk/
http://www.hammelgolfklub.dk/
http://www.golf.dk/
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Café 19 
 
Cafeen åbnede onsdag den 21. april med mange besøgende – dejligt at vi igen må have Café 19 åben, selv 
om der stadig er forskellige Covid-19 restriktioner. 
 
Så HUSK at ophold indendørs i cafeen kræver bordbestilling, senest 30 min før ankomst, samt Corona Pas. 
Begrundelser, som der er koldt på terrassen, er IKKE gyldig grund til at flytte indendørs. 
 
Tak for positiv modtagelse, og søde kommentarer – vi har alle savnet at Café 19 er åben før og efter vores 
golf runde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rekruttering 2021 
 
Golfens Dag 2021 blev afviklet søndag den 25- april – samme dag som Åbningsturnering. Så mange 
medlemmer og gæster i klubben og stor aktivitet. Men naturligvis blev dagen afviklet med overholdelse af de 
gældende Covid-19 restriktioner. 
 
I år havde DGU arrangeret Golfens Dag således at man kunne tilmelde sig, og få en ”starttid” på undervisning 
og golf intro. Godt 20 havde valgt at tilmelde sig til dagen. Men flere end 50 dukkede op, til sjov, spændende 
og inspirerende dag i golfens verden. I skrivende stund har 10 indmeldt sig til 2-måneders Prøvemedlemskab, 
og de er allerede i gang med træning hos Ian & Christian.  

 
Et par af dagens gæster – vigtigt at holde tungen lige i munden når den lille bold skal rammes 
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Siden 01. oktober 2020 har vi registreret 65 nye medlemmer af Hammel Golf Klub – på samme tid sidste år 
var tallet 55. 
 
Vi er nu i fuld gang med FaceBook kampagne i samarbejde med Dansk Golf Union, og de første potentielle 
nye golfere har allerede vist interesse på at besøge Hammel til en introduktion til golf sporten. 
  
Tag godt imod de mange nye golfere! 
 
Og velkommen til Hammel Golf Klub til de mange nye medlemmer 
 

 

Hammel Golf Klub Åbningsturnering 2021 
  
Søndag den 25. april fik vi skudt Turnerings sæson 2021 i gang – med Bjørn Herretøj – Outdoor som 
sponsor. Rent faktisk var det 29. gang Bernhard Bjørn var sponsor for klubbens åbningsturnering. 
Fantastisk. Tusind tak til Bjørn Herretøj – Outdoor. 

 

Resultatet af Åbningsturnering 2021: 
 
A-Rækken - Slagspil  
Kasper Nøhr Søndergaard 73 slag 
Runner-up Jonas B Kjeldsen 74 
 
B-Rækken - Stableford 
Mikkel Hessellund med 43 point 
Runner-up Kristine Strøm med 40 point 
 
C-Rækken - Stableford 
Tina Rudebeck Holm med 42 point 
Runner-up Marie Louise Lauridsen med 39 point 
 
Dagens bedste brutto score – Jesper Strøm med 79 
slag 
 
 
Nærmest flaget  
Hul 6 - Christian Bladt 49 cm 
Hul 9 - Svend Lassen 268 cm 
Hul 11 - Jesper Strøm 220 cm 
Hul 13 - Peter Nejland 86,5 cm 
Hul 15 - Michael de Feuth 203,5 cm 
 
Tillykke til dagens vindere – og tak til Bernhard Bjørn for flotte præmier 

 
 
HGK Pro team 2021 
 
Ian Appleyard og Christian Nordby har god aktivitet med træning. Dels med de mange nye medlemmer, hvor 
der er lagt Begyndertræning op flere gange om ugen, for at imødekomme alle er der både eftermiddag, aften  
og weekend muligheder.  
 
Mange, både medlemmer og gæster fra andre klubber har også gang i træning hos vores træner team. Både 
individuel træning og på hold.  
 
Trænger du også til at få lidt hjælp til en bedre runde, så book en lektion hos én af vore dygtige PRO’er! 
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H U S K - Road to Made in HimmerLand 
 
Som tidligere nævnt har Hammel Golf Klub i år valgt at deltage i Danmarks største nærmest pinden-
konkurrence.  

Road to Made in HimmerLand er to aktiviteter i én:  

 En nærmest pinden-konkurrence 

 En indsamling til klubbens juniorarbejde blandt medlemmerne.  
 

Begge aktiviteter understøttes af Made in HimmerLand presented by Freja med flotte præmier. 
 
Alle, der spiller på vores bane i uge 19 & 20 kan på hul 6 deltage i konkurrencen og der er flotte præmier på 
højkant. Du skal dog have en spillemakker med som markør og slaget skal indgå i en normal runde. Det er 
gratis at deltage. 
 
Så hvis du slår et slag, der ligger tættere på flaget end dagens 
hidtil bedste, så husk at skrive dig på sedlen ved green og få  
din markør til at kvittere for slaget.  

Hvis du ved dagens afslutning har slået dagens bedste slag  
vinder du en partout billet til Made in HimmerLand i 2022.  

Vinder du efterfølgende klubbens lodtrækning blandt uge 19  
eller 20 7-dagsvindere, vinder du ovenikøbet en eksklusiv  
VIP-billet til dette års udgave af Made in HimmerLand.  
En billet, der er i høj kurs, da der ikke bliver mulighed for at købe billet til årets turnering! 

Den anden del af Road to Made in HimmerLand er om muligt endnu vigtigere for klubben. 

Vi har oprettet et specielt MobilePay Nr. 476697 Road to HimmerLand – Junior hvor du kan indbetale 
mindst 50,- kr. Beløbet går til klubbens Juniorarbejde.  

Husk at anføre dit medlemsnummer på indbetalingen! 

Alle medlemmer, der på denne måde støtter juniorarbejdet med mindst 50 kroner præmieres med en 
dagsbillet til Made in HimmerLand presented by Freja. Vi kender i skrivende stund ikke prisen på en 
dagsbillet til 2022 – men du kan altså allerede nu erhverve dig en billet for bare kr. 50 (minimum) 
 
Alle vindere indrapporteres efterfølgende til Dansk Golf Union, som vil liste alle vinderne med navn, afstand 
og klub på Golf.dk, samt videregiver information om navn og mailadresse til Made in HimmerLand til brug for 
udstedelse af billetter. 
 
På forhånd tak for støtten. 
 
Vi glæder os til at se dig i klubben i uge 19 & 20 og hvem ved, måske bliver det dig, der skal til HimmerLand 
og se golf i verdensklasse? 
 
Med Venlig Hilsen 
Turneringsudvalget 
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Indberet Score i GolfBox 
 
Egen scoreindberetning - Via en computer eller tablet skal du selv indberette scorekort fra din golfrunde, så 
du bliver reguleret op eller ned i handicap. Ved selv at indberette dit scorekort får du med det samme 
kontrolleret, at du har regnet rigtigt, og du sparer samtidig klubbens sekretariat for arbejdet med at indberette 
scorekortet. Dit handicap bliver automatisk reguleret, så snart din markør har godkendt kortet. 

 
VEJLEDNING 
 
Vælg [Scores] i menuen til venstre og klik på [Indberet score]  
 
ANGIV GRUNDDATA 
I feltet [Dato] skal du angive spilledatoen for runden. Dags dato er valgt 
som standard 
I feltet [Runde] skal du angive om din runde har været en privat runde eller 
en turneringsrunde. (bemærk at turneringsrunder typisk bliver indberettet  
direkte fra den afviklede turnering, så det skal du normalvis ikke selv gøre).  
for, at scorekortet kan være tællende til regulering samt vælge, hvor mange  
huller du har spillet (9 eller 18 huller) 
 
Under [Baneinfo] skal du vælge, hvilken klub du har spillet i, bane du har  
spillet samt det teested, du har spillet fra. Dit SPH bliver automatisk regnet  
ud på baggrund af data for den enkelte bane.  
Har du spillet en bane i udlandet, kan du desværre IKKE selv indberette dit 
scorekort. Det skal afleveres til din hjemmeklubs sekretariat 
 
I feltet [Markør] skal du angive din markør. Hvis du kender din markørs 
 medlemsnummer, skriver du det i feltet [Medlemsnr] og klikker på [Quicksøg]. Så bliver spilleren søgt frem.  
 
Er det et medlem i samme klub som dig, er det nok at skrive selve medlemsnummeret. Er det et medlem i en 
anden klub, skal du skrive hele DGU nummeret. Kender du ikke spillerens medlemsnummer, kan du skrive 
spillerens navn i [Medlemsnavn] og klikke på [Quicksøg]. Så kommer der en liste over mulige spillere. Hvis 
din markør ikke findes i GolfBox, skal du sætte flueben i det felt og angive spilleren navn og klub. I så fald er 
det din hjemmeklub som skal godkende dit scorekort 
 

 

 


