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Idrætstalentpris 
 
Lokalavisen Favrskov har i en årrække uddelt priser til ”Guldfesten”. 
 
Det seneste år har været meget specielt. Det bærer indstillingerne til årets priser også præg af i form af få 
kandidater. Derfor har man valgt i år at springe afstemningen over, og gå direkte til kåringen. Og pga. Covid- 
19 restriktioner afholdes der ikke et offentligt event i Inside – men vinderne i 5 kategorier annonceres i 
Lokalavisen Favrskov 
 
Det er med stor glæde og stolthed at vi kan offentliggøre at Hammel Golf Klubs Dame Første hold onsdag 
den 12. maj hædres med ”Årets Idrætstalentpris” så flot og fuldt fortjent 
 
Journalist Christina Johansen fra Lokalavisen Favrskov var forbi klubben i sidste uge for at lave interview, og 
høre mere Hammel Golf Klub  
 
Da en af pigerne pt studerer i USA og en anden i København, og andre forhindret måtte journalisten ”nøjes” 
med Mathilde og Anne 

 
Stort TILLYKKE til hele Dameeliten der gennem årene har været medvirkende til at Hammel Golf Klub i 2021 
spiller i Danmarks bedste række – Elite Divisionen (tidl. Santander Divisionen) 
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Hammel Golf Klub – Danmarksturnering 
 
Weekenden 8. – 9. maj var årets første turnerings weekend i DGU Danmarksturnering 
 
Lad os være ærlige – det var nok ikke lige den bedste turnerings weekend for Hammel Golf Klub. Men alle 
spillere, holdledere og trænere er enige om at humøret og energien er intakt, og som man siger i sporten. Vi 
tager en kamp ad gangen. Der skal nu trænes og motiveres til næste turnerings weekend.  
 
Resultater 
 
Lørdag den 8. maj (3 hjemmekampe og 1 udekamp) 
08:00 HGK vs Vejle GK i Dame Elite Divisionen – sejr til Vejle med 11/1 
08:00 Aarhus Aadal vs HGK Dame Kvalifikations – Udebane – sejr til HGK 5/4 
08:30 HGK vs Silkeborg Ry Herre 4. division - Sejr til Silkeborg Ry 9/3 
09:30 HGK vs Volstrup Herre 5. division - Sejr til GK 7,5/4,5 
 
Søndag den 9. maj (alle udebane) 
08:00 Silkeborg Ry vs HGK Dame Elite Divisionen Udebane – Sejr til Silkeborg Ry 8/4 
08:00 Lyngbygaard GK vs HGK Dame Kvalifikation Udebane – Sejr til Lyngbygaard 9/0 
08:00 Viborg GK vs HGK Herre 4. Division – Udebane – Sejr ti Viborg 8/4 
11:00 Mollerup vs HGK Herre 5. Division – Udebane – sejr til Mollerup 8/4  
 
Når man ser resultaterne snyder det lidt. Mange af kampene, både i foursome og single, kunne have vippet 
til vores side – men sådan skulle det ikke være. Desværre 
 

 
 
 


