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JUNI 2021 – No. 9 
 
Banen lige nu 

 
I sidste nummer af HGK News berettede vi lidt om de udfordringer Greenkeeper teamet har haft på banen. 
Så det er med stor glæde vi i denne udgave kan bekræfte, at det store arbejde rundt på banen har hjulpet. 
Fra en række negative mail og kommentarer – er det de seneste dage væltet ind med positive kommentarer 
og stor ros. Tak. 
 
Arbejdet rundt på banen fortsættes – der arbejdes på de forskellige områder. Med hjælp fra Favrskov 
Jobcenter er der et par ekstra medarbejdere på opgaverne. 
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Der arbejdes videre efter planlagt banepasnings plan 
 

Område Klippe højde Frekvens 

Green: 4 mm 6-7 x ugen 

Greenområder 40-50 mm 1 x ugen 

Hul flytning 
 

Flyttes 2-3 x ugen. Alt efter aktiviteter på banen 

Teested: 10 mm 3 x ugen 

Teeområder 40-50 mm 1 x ugen 

Forgreen: 10 mm 3 x ugen 

Fairway: 16-18 mm 2-3 x ugen 

Semirough (second cut): 4-5 cm 
1 x ugen (Rough er i gennemsnit 12 m bred fra 

fairway kant til uplejet område) 

Plejet rough 100 mm Klippes efter behov 

Uplejede områder: 
 

Klippes efter behov 

Bunker: 
 

Rives 1 x ugen 

Bunker kanter 
 

Klippes 1 x ugen 

Driving Range: 16-18 mm 1-2 x ugen 

Indspil: 16-18 mm 2-3 x ugen 

 
 

Nyt fra Bestyrelsen 
 
Regnskabet for de første 8 måneder af regnskabsåret 2020/21 har udviklet sig meget tilfredsstillende. Vores 
indtægter har været bedre end budgetteret, og vores samlede udgifter er holdt under budgettet. 
 
For så vidt angår Café19 så udviser denne et lille overskud efter de første 8 måneder, hvilket især skyldes 
store besparelser på lønudgifterne, idet der ikke har været ansatte i store dele af vinterhalvåret. 
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Facebook kampagnen  
 
Den 26. april – dagen efter Golfens Dag 2021 – startede vi en 
kampagne på FaceBook med det formål at tiltrække nye golfspillere 
til golfsporten, og specielt til Hammel Golf Klub.  
 
Kampagnen køres – lige som i 2020 – i samarbejde med DGU og 
firmaet FunnelFirst og er planlagt til at køre i to måneder. 
FunnelFirst garanterer mindst 25 kontakter pr. måned og i år støtter 
DGU kampagnen økonomisk så omkostningerne holdes nede. 
 
Tilbuddet til de – forhåbentligt – kommende medlemmer er et tre timers arrangement – Golf, grin og god mad 
– hvor gæsterne får mulighed for at prøve om Golf er noget for dem – og hvis ikke, så får de i det mindste en 

god frokost😊. Prisen for deltagelse er kun 299,- inkl. frokost. 

 
Her hvor slutdatoen for kampagnen nærmer sig er status, at Hammel Golf Klub har modtaget 106 nye 
kontakter. Der er afholdt 12 arrangementer med i alt 64 deltagere. Frem til den 10. juli er der planlagt 
yderligere seks arrangementer med mindst 20 deltagere, og flere arrangementer vil blive udbudt efter 
sommerferien. 
 
Indtil nu – mandag den 21. juni, kl.15:30 - har arrangementerne bidraget med: 17 prøvemedlemmer, 7 nye 
fuldtids medlemmer og en ny sponsor. 
 
Da indtægterne fra arrangementerne, når frokosten i Café19 er betalt, overstiger det vi betaler henholdsvis 
FunnelFirst og FaceBook, må det siges at være en god aktivitet både medlemsmæssigt og økonomisk. 

 

Pink Cup 2021 
 

53 HGK medlemmer var tilmeldt og mødte op til 

klubben søndag den 13. juni til årets Pink Cup 

Turnering. Klubben var i dagens anledning pyntet 

festligt i pink – og mange deltagere var ligeledes 

iklædt pink – på den ene eller anden måde 

Turneringen blev spillet i 2 rækker - begge i 

Stableford - Flot golfvejr - dog med lidt frisk vind 

A-Rækken Marianne Nielsen med 37 Stableford 

Point. Runner up Benny Ask Sørensen ligeledes 

med 37 point. 

B-Rækken Flemming Hvass med 42 Stableford 

Point. Med Anneli Helander som Runner up med 

41 point 

Nærmest Flaget 

Hul 6 - Lene Flytkjær med 143 cm 

Hul 9 - Peder Nygaard med 312 cm 

Hul 11 - Marianne Stenberg med 59 cm 

Hul 13 - Lars Blicher med 377 cm 

Hul 15 - Svend Lassen med 638 cm 

Længste Drive Hul 1  

Marie Louise Lauridsen & Svend Lassen  

Stort tillykke til dagens vindere og tak til sponsor Pink Cup 2021 for flotte præmier. 
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Toilet ved hul 6 
 
Som de fleste nok har erfaret, har vi været nødt til at lukke toilettet ved hul 6. Det skyldes at inventaret – 
mere præcist kummen – ikke klarede vinteren.  
 
Vi har derfor besluttet at etablere en mere robust løsning som inkluderer et 
”das”, som er mere rengøringsvenligt og med en større tankkapacitet. 
 
Den nye tank skal graves ned i området ved 6. tee, hvor vi i samme arbejdsgang 
vil etablere en mere robust overflade (knust asfalt). Det betyder, at vi først går i 
gang med arbejdet sidst på sæsonen. 
 

Håber at I kan holde jer så længe 😊 

 

 
Hus og toilet på par-3 banen 
 
Hvis I har været på par-3 banen i de seneste par måneder vil I vide, at toilettet er 
lukket. Det skyldes at kloakken – efter al sandsynlighed – er kollapset. Vi kunne ”bare” grave den gamle 
kloakledning op og erstatte den, men da huset og toilettet længe har trængt til en renovering, er det besluttet 
at søge om etablering af nye faciliteter. 
 
Planen er at opstille et hus af samme type som det der står ved hul 7/8 og etablere et ”das” i samme 
konstruktion som skal etableres ved hul 6, dog med den undtagelse, at på par-3 banen tilsluttes den 
kloaksystemet. 
 
Dette arbejde skal der søges tilladelse til, så den håber vi at have i hus sidst på sæsonen. 
 

 
Gi’ en gave til Hammel Golf Klub 
 

Kære medlem,  
 
Vi arbejder fortsat aktivt på at forbedre forholdene på og omkring på banen og helt konkret, har vi fået en 
mulighed for at øge indsatsen – ved blot en mindre indsats fra klubbens medlemmer, jo flere jo bedre. 
 
Tilbage i 2010 købte vi træer for de gaver. der blev doneret. De blev plantet på hul 5 samt mellem 7. og 8. hul.  
 
I 2021 har vi indkøbt nye møbler til terrassen, og der er bestilt nye bænke til teestederne til erstatning for de 
gamle og nedslidte. Alt sammen noget som er med til at gøre oplevelsen i Hammel Golf Klub endnu bedre. 
 
En lille gave med en stor virkning. 
Hammel Golf Klub er som forening ikke momsregistreret og vores kontingent er derfor ikke pålagt moms, 
men det er mange af klubbens indkøb, såsom brændstof til greenkeeper maskiner, kontorartikler til 
Sekretariatet, og vareindkøb til Cafeen m.m., som Hammel Golf Klub ikke får momsrefusion for. 
 

101 medlemmer á kr. 200,- 
 

Mere skal der ikke til, førend at Hammel Golf Klub kan fastholde godkendelsen som godkendt gavemodtager 
i henhold til LL§8A 12, stk.3. og derved opnå delvis momsrefusion til optimering af banen.  
 
Betingelsen for godkendelse, er at minimum 101 personer – klubmedlemmer og/eller venner hver især 
donerer minimum kr. 200,- til klubben. 
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Det lykkedes både i 2019 og 2020 
donationerne kom i hus. HGK blev godkendt 
som gavemodtager, og de indsamlede 
penge brugt. Og nok så vigtigt. Vi fik sendt 
ansøgning afsted til SKAT med ansøgning 
om delvis momsrefusion – behørigt 
godkendt og påtegnet af klubbens Revisor. 
 
Så efter lidt ventetid / behandlingstid kom 
afgørelsen. SKAT godkendte Hammel Golf 
Klubs ansøgning, og kvitterede med et 
beløb på mere end kr. 200.000,-. Så tak for 
DIN donation, som var medvirkende til, at vi 
modtog det store beløb. 
 
Hvad så nu – kan vi skaffe 101 medlemmer 
der vil donere minimum kr. 200,- til 2021 
donation udgaven? 
 
Vi har endnu ikke endeligt fastlagt hvad 
gavebeløbet skal bruges til – så hvis du har en eller flere ideer til hvad beløbet (i 2020 ca. 30.000 kr.) kan 
bruges til, hører vi gerne fra dig! Vi har allerede i løbet af 2021 modtaget gaver, men mangler lidt for at nå i 
mål. Så ønsker du at støtte HGK - send minimum 200,- kr. til nedenstående MobilePay nummer.  
 

Husk ved angivelse af CPR/CVR No får du et skattefradrag for gaven! 
 
Tak til de medlemmer der allerede har doneret i år  
 

844312 
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DGU Danmarksturnering 
 
Weekenden 19. – 20. juni blev anden afdeling af årets Danmarks Turnering afviklet 
 
Lørdag spillede alle 4 HGK hold hjemme, og søndag var Dame Kvalifikations også på hjemmebane 
 
En weekend med blandede resultater. 
 
Lørdag  
Dame Elite mødte HGK Aalborg kl 08:00 HGK taber 1-11 
Dame Kval mødte HGK Randers Fjord kl. 10:30 - sejr til HGK 9-0 
Herre 4. division mødte HGK Holstebro kl. 08:30 - sejr til HGK 7-5 
Herre 5. division mødte Aarhus kl. 09:30 - sejr til HGK 10-2 
 
Søndag  
Dame Kval mødte Aarhus Aadal kl. 08:00 hjemme Sejr til Aarhus Aadal 6-3 
Dame Elite mødte Vejle med start kl. 08:00 sejr til Vejle 12-0 
Herre 4. division mødte til Silkeborg Ry kl. 08:40 sejr til Silkeborg Ry 7,5-4,5 
Herre 5. division mødte Volstrup kl. 08:00. Sejr til Volstrup 9-3 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
Årets sidste DGU Turnerings weekend 2021 er 21. – 22. august 
 
 


