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JULI 2021 – No. 10 
 
Banen lige nu 
 

 
Greenkeeper teamet får afholdt ferie i denne tid – men det stopper ikke arbejdet rundt på banen. Der er 
fortsat god vækst på banen, så der klippes fra tidlig morgen rundt på banen. Fairway og rough – og green 
hver morgen – inkl. lørdag og søndag. 
 
Du har måske bemærket det!  
Alle fairways er nu klippet så de starter ca. 100 m fra gul tee. På de steder hvor der har været brugt mest 
”ledetid” i den uplejede rough, er der klippet ned til 10 cm, og under udvalgte trægrupper – de der er mest i 

spil - er der ligeledes klippet ned til 10cm. Det anbefales stadig at holde sig på det kortklippede😊 

 
 

Nyt fra Bestyrelsen 
 
Klubbens Kasser Tommy Jensen indledte seneste Bestyrelsesmøde med kommentaren. ”Det er altså svært 
at bevare pessimismen” Hvis vi alene ser på kontingent indtægter så har vi allerede nået årets budgetterede 
indtægter. 
  
På de andre konti er der også positive tegn – lidt ekstra forbrug på ”Banen” – men helt efter planen med de 
forskellige projekter som er igangsat - f.eks. arbejdet med dræn. 
  
Administration og Pro aktiviteter følger budget – I Cafeen er omsætning og varebrug som budgetteret 
medens der er lavere omkostninger til personale, så samlet set har vi år til dato et lille overskud i Cafeen. 
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Takket været målrettet arbejde med inddrivelse af udestående tilgodehavender, er vi så tæt på som aldrig 
før - intet forventes at skulle afskrives i år. 
 
Så samlet set er klubbens økonomi meget tilfredsstillende. 
  
Så alt i alt – mange positive tegn fra klubbens kasser. 
. 
 

Kvist & Jensen Turnering 2021 
 
Søndag den 27. juni blev årets KVIST & JENSEN Match afviklet. 
 
Flot golfvejr - lidt koldt til start kl. 9 - men bedre op ad dagen. Banen stod flot og indbydende - så flotte scorer 
fra dagens vindere 
 
A-Rækken Jeppe Rafn i 69 slag, med Kasper Nøhr Søndergaard som runner-up med 71 slag 
 
B-Rækken Lars Hauer Larsen med 41 Stableford point, med Martin Fuglsang Jensen som runner up med 40 
point 
 
C-Rækken Kent Dragsbæk Nielsen med 45 Stableford point, med Ole Clausen som runner up med 42 point 
 
Nærmest Flaget 
Hul 6 Jakob Bang med 323 cm 
Hul 9 Jesper Ørbæk med 474 cm 
Hul 11 Johnnie Bremholm Andersen med 274 cm 
Hul 13 Marianne Forsingdal med 240 cm 
Hul 15 Johnnie Bremholm Andersen med 205 cm 
 
Stort TILLYKKE til dagens vindere - og tak til dagens Sponsor KVIST & JENSEN for flotte præmier 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004293614768&__cft__%5b0%5d=AZX1dX-H4S0vRjBRbh3AfdncVef1zdQ5UZ74awFGc1p23oBU50iv0PzmZTd240xl7-xTMxcmAUBwc0NVdQQpYwugB8xj8qhhPaNh1HTwwek2xlEtn5plbmZIbOnfTvbM9xrQGI4mtWtS7mtAndeLHu248paVMuK2v4vqAw7xO3j1TZXC1A3qn472U3FSGAxWESg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004293614768&__cft__%5b0%5d=AZX1dX-H4S0vRjBRbh3AfdncVef1zdQ5UZ74awFGc1p23oBU50iv0PzmZTd240xl7-xTMxcmAUBwc0NVdQQpYwugB8xj8qhhPaNh1HTwwek2xlEtn5plbmZIbOnfTvbM9xrQGI4mtWtS7mtAndeLHu248paVMuK2v4vqAw7xO3j1TZXC1A3qn472U3FSGAxWESg&__tn__=-%5dK-R
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Facebook kampagnen  
 
Fra den 26. april og frem til den 26. juni har vi i samarbejde med 
Dansk Golf Union og firmaet FunnelFirst kørt en kampagne på 
Facebook, med det formål at give potentielle golfspillere mulighed 
for at prøve vores skønne sport af. 
 
Status efter de to måneders kampagne – 125 leads = FaceBook 
brugere der har aktiveret linket i annoncen. Ud af de 125 har 97 
booket et ”Golf Intro” arrangement – 82 er afholdt. Vi har så 14 der 
har booket tid i august måned og de sidste 14 er vi i dialog med om booking af arrangement 
 
Alt i alt har kampagnen som sådan været en stor succes. I aftalen med DGU og FunnelFirst var vi garanteret 
25 leads pr. måned – men endte altså på 125.  
 

 
GolfBox 
 
Som du har bemærket, dukker der en tekst op når du booker eller bekræfter din tid: 
 
”SAMMENLÆGNING AF 1 & 2 bolde! 
Vi oplever i stigende grad – og specielt i weekenderne - at tiderne er ”blokeret” af 2 bolde! De mange 2 bolde 
gør det – næsten – umuligt for grupper på 3 og 4 spillere at finde en ledig tid. Samtidig betyder det at vi kun 
udnytter halvdelen af banens kapacitet! 
For at få flere spillere på banen opfordrer vi til at du/I - hvis du spiller alene eller i en 2 bold - booker dig på 
en af de 2 bolde som allerede er booket!” 
 
Tænk på det når du booker DIN tid! 
 
Samtidig med ovenstående oplever vi desværre at for mange ”glemmer” at bekræfte deres tid, så start juli 
modtog 37 medlemmer mail med alvorlig henstilling til at huske at bekræfte deres tid – kunne jo være en 
anden kunne bruge DIN tid. Undskyldninger med at ”min APP virkede ikke” ”Troede min kammerat havde 
bekræftet” og lignende holder ikke. Bekræft din tid – HUSK DET.  
 
Rigtig mange indberetter i dag deres score elektronisk, via forskellige APP’s eller fra pc. Men HUSK når du 
har indberettet – eller din makker har indberettet skal scoren godkendes af markøren. Næste gang du logger 
på GolfBox for at bestille tid, er der måske en lille note til dig, om at du har spillet en runde og din makker har 
indberettet – klik på linket og godkend. Hvis du er enig med markøren.  
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Gi’ en gave til Hammel Golf Klub 
 

Kære medlem,  
 
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.  
 
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 én 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 
 
Pengene fra 2020 donation er brugt til at indkøbe nye borde og stole til terrassen, suppleret med nye 
parasoller fra sponsor Carlsberg ser området rigtig godt ud. 

 
HUSK! 

Hvis du flytter rundt på borde og stole  
så sæt dem på plads før du går hjem! 
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HGK Medlemmer – hvor mange 
 
Fra tid til anden (ugentligt ) kommer der spørgsmål til Sekretariatet – hvor mange nye medlemmer er der 
kommet – hvor mange er vi nu? 

Nedenstående viser oversigt over nye HGK-medlemmer oprettet med DGU Nummer over seneste tre år. 

Pr. dags dato er der registreret 116 nye ”112-numre” Kombination af etablerede golfspillere og nybegyndere. 

 

Andet spørgsmål – hvor mange medlemmer er vi – hvor mange var vi way back. Hvornår var vi flest  

Vi er i dag totalt 984 medlemmer af Hammel Golf Klub med 112-nummer klub nummer – ud af de 984 har 
881 tilladelse til at spille 18-huls banen, og resten er i fuld gang med Begynderforløbet 

 


