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Banen lige nu 

 
Der er modtaget mange kommentarer om rough rundt på banen. For lang, vi mister bolde – hvorfor klipper I 
det ikke ned? 
 
Til alle spørgsmålene – vi ved det, og vi klipper på livet løs. Men kombinationen af en periode med ingen 
nedbør, og dermed ingen vækst i græsset, kom der regn i store mængder, og græsset groede vildt meget. 
Da der så over en periode kom rigtig meget nedbør, var vi nødt til at lukke banen helt i to dage – 26. og 27. 
maj! Den voldsomme nedbør gjorde så også at det ikke var muligt at køre med de forskellige klippemaskiner, 
der ville lave store spor rundt på banen.  
 
Efter er par dages hvile begyndte Greenkeeper teamet igen at klippe – og for at genere de mange 
medlemmer og gæster på banen mindst muligt, starter de kl. 5 – og der blev klippet meget græs. Greens, 
fairways og rough – og teamet arbejder stadig på områderne. 
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Velkommen til alle de nye medlemmer af Hammel Golf Klub 
 
Golfsporten tiltrækker mange nye medlemmer i hele Danmark – således også i Hammel Golf Klub. Som i 
2020 har vi i år et samarbejde med DGU samt IT Virksomheden FunnelFirst, hvor vi kører kampagne på 
FaceBook. Det fungerer på den måde at personer der i deres FaceBook profil har bopæl i nærheden af 
Hammel (vi kan skrue på afstanden) og samtidig har markeret interesse for udendørs sport, eller lign. Får 
vist en annonce i FaceBook med teksten ”Vi søger 10 kvinder / mænd i Hammel og omegn, som gerne vil ud 
i naturen og opleve golf på tætteste hold - er du en af dem ….   
 
Når brugeren så aktiverer linket, modtager vi kontakt info, og ringer respondenten op, og aftaler dato for 
”Golf Intro” – For kr. 299,- får gæsterne så en times træning af Ian eller Christian, en times tid på par-3 
banen, ledsaget af en af klubbens utrættelige frivillige, og dagen sluttes af i Café 19 med frokost og en god 
snak om golf, hvordan man bliver medlem – og hvad det inkluderer. I skrivende stund har vi modtaget godt 
80 såkaldte leads, og der er lavet aftale om besøg med ca. 70. 
 
Det er en meget effektiv form for rekruttering, som samtidig er direkte målbar. 
 
I 2019/20 blev der totalt oprettet 186 nye HGK DGU Numre. En skønsom blanding af medlemmer fra andre 
klubber, og helt nye golfere. 
 
Her i starten af juni måned viser tilgangen af nye medlemmer 91 nye golfere med et 112 DGU No. Ud af de 
91 er 35 prøvemedlemmer fra Golfens Dag eller fra FaceBook kampagnen.  
 
Velkommen til alle de nye HGK’ere. Og til alle ”de gamle”, tag godt imod de mange nye medlemmer – sørg 
for at de føler sig velkomne i Hammel Golf Klub. 
 

  
 
 
Primo juni 2021 er vi 953 medlemmer af HGK. (Senior, Junior, Fleks. Long Distance, Par-3 og  
prøvemedlemmer) 

 
Der er kamp om de nye medlemmer – inden for én times kørsel fra Hammel Golf Klub ligger der 51 
golfklubber. Ud fra tal fra DGU, dagspressen m.m. er det ikke alle der har det lige godt.  
 
Så vi fortsætter det gode arbejde i HGK – Østjyllands Foretrukne 
 

 
  



 
 

3 

Hammel Golf Klub 
 

 

 

HGK Junior Udvalget 
 
Juniorafdelingen har igen haft spillere til turnering. Denne gang blev der spillet D-tour i Herning med ikke 
mindre end 131 deltagere. 
 
Der var 5 HGK piger som deltog, Silje Haugaard Christiansen, Laura Birk Nygaard, Amalie Birk Nygaard, 
Laura Juul Ørnstrup og Julie Søby Frandsen. Der blev spillet i både U16 og U13 med præmier for 2 flotte 4. 
pladser. 
 
Nu mangler vi bare lige at få drengene i gang med at spille turnering. De er på vej, men skal lige igennem 
regelundervisningen. 
 
I den anledning har juniorafdelingen haft regeldag ved instruktør og formand Kim Bjerregaard. Bagefter var 
der arrangeret par 3 turnering med fine præmier og spisning. En rigtig god dag. 
 
Der er fortsat mange til træning både onsdag og torsdag. Men vi har plads til flere, så kom frisk hvis du 
kender nogen. Der er virkelig god gang i træningen. 
 
Billeder fra henholdsvis regeldagen (ham med den røde kasket er formanden) og Herning D-tour: 
 

       
 

Regnbueskolen 
 
Tirsdag den 1. juni havde Regnbueskolen i Hammel idrætsdag, og i den forbindelse blev HGK kontaktet om 
vi kunne være en del af dagen. Vi sagde naturligvis ja – og tirsdag morgen kl. 8:15 kom første af 4 hold til én 
times introduktion til golfen. 
 
Eleverne på alle hold var meget entusiastiske og sugede information, og undervisning fra Christian Norby til 
sig. Faktisk så meget at et par af de unge elever, vendte tilbage efter skoletid, for at prøve mere golf. God 
oplevelse for klubben og for Regnbueskolens elever 
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Hadsten Optik Match 2021 
 
Skøn Turnerings dag i Hammel Golf Klub til HADSTEN OPTIK 2021, perfekt golfvejr og flot bane = flotte 
score 
 
Dagens vindere 
A-Rækken Thomas Børsen i 70 slag netto, med Jakob Bang Mikkelsen i 72 - og 74 brutto 
B-Rækken Mikkel Hessellund med 38 Stableford Point med Gudrun Reimarsdottir med 35 point 
C-Rækken Morten Hansen med 39 Stableford Point med Lars Bundgaard som runner up med 38 point 
 
Nærmest flaget: 
Hul 6 Tommy Cawsey med 159 cm 
Hul 9 Michael Nyame med 246 cm 
Hul 11 Thomas Børsen med 0 cm - og Hole in One 
Hul 13 Mogens Kjeldsen med 192 cm 
Hul 15 Søren Enøe med 394 cm 
 
Stort tillykke til dagens vindere og tak til sponsor HADSTEN OPTIK for flotte præmier 
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Pink Cup Turnering 2021 
 
Husk næste turnering – PINK CUP 2021 – søndag 13. juni 
 

Når vi står samme, kan det mærkes 

Hver 9. danske kvinde rammes af brystkræft, der er den hyppigste kræftsygdom hos kvinder. Derfor har 

Kræftens Bekæmpelse, Støt Brysterne siden 2003 arrangeret Pink Cup - en landsdækkende golfturnering til 

fordel for brystkræftsagen. Turneringen er en 18-hullers Stableford turnering, der spilles i danske golfklubber 

fra april til august. 

Pink Cup adskiller sig fra andre turneringer ved, at det ikke udelukkende er det spillemæssige resultat, der er 

afgørende for placeringen. Det er nemlig først og fremmest det indsamlede beløb til brystkræftsagen, der 

tæller. 

Turneringen afsluttes med en landsfinale, hvor 40 klubber dyster om turneringens vandrepokal og flotte 

præmier fra turneringens sponsorer. 

Så støt den gode sag og skynd dig med DIN tilmelding – alle er velkomne – kvinder og mænd. HGK er 
lyserød på søndag. Så find din pink polo, måske en lille sløjfe – mød op i PINK.  
 
Turneringen spilles som almindelig Stableford Turnering i to lige store rækker.  
 
Turneringen koster kr. 150,- som bedes indbetalt samtidig med tilmelding - senest fredag den 11. juni kl. 
12:00 på MobilePay 22617957 (Else Marie Brask) eller konto no 1935 5369127138. Husk at oplyse DGU No 
ved indbetaling 
 
 

 

 

 
 


