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JANUAR – No 1  
 
Banen lige nu 

 
Januar måned byder som vanligt på skiftende vejr, med kolde dag med sne og slud, og andre dage hvor 
temperaturen er mere venlig. 
 
 
 
Greenkeeper teamet arbejder rundt 
på banen med mange forskellige 
projekter, for at optimere banen til 
sæson start 2022. 
 
Arbejdet på hul 17 med oprydning i 
venstre side af fairway, buske og små 
træer fælles og trimmes, og senest 
har vi haft hjælp fra ekstern 
virksomhed med en stubfræser, så 
området kan gøres klar til at blive 
tilsået med græs 
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På hul 10 / 11 arbejdes der med udbedring / renovering af dræn 
rør. I arbejdet er man blandt andet stødt på gammelt drænrør – 
ikke så underligt at der ikke har været ledt vand gennem det rør. 
 

                               
 
Klubben har haft besøg af repræsentanter fra Favrskov Kommunes Trafik & Veje samt Natur & Miljø, for at 
se på udfordringerne ved hul 10. Kommunens folk vender tilbage og renser grøft og skrænt mod Hadsten 
vejen. For at dræning af områderne kan få effekt er det nødvendigt at forbedre afvandingen af 
”Skomagersøen” – i den forbindelse udarbejdes ansøgning til Favrskov Kommune om ændringer. 
 
Vores eget team har fundet gamle rør som erstattes eller genbruges hvis muligt – i denne omgang bagved 
hul 10 green, hvor drænrør har forbindelse til kloak helt ned til viadukten på Hadsten vejen. 
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HGK ProShop 
 
HGK ProShop v/GolfFather holder lukket i januar – dog således at ved henvendelse til Sekretariatet kan der 
aftales åbning, hvis du lige står og mangler noget fra shoppen 
 
 
Med venlig hilsen 
HGK ProShop v/GolfFather 

 
 
OK Sponsoraftale 
 
Klubben har 1. januar indgået en sponsoraftale med OK, som kan give et bidrag til klubben hver gang du 
tanker benzin, mere konkret skal du gøre følgende, hvis du allerede har et OK benzinkort eller en OK App. 
 
Du skal gå ind på www.ok under mit OK, Min OK profil, vælg ikon Min Sponsorklub, her angiver du at du 
gerne vil støtte Hammel Golf Klub, eller du kan kontakte Annette hos OK på tlf. nr. 24890501, som så vil 
hjælpe dig. Når du har koblet HGK op som din støtteklub, får klubben 5 øre pr. liter benzin du tanker, uanset 
hvor i landet du tanker. Hvis du herudover også køber el gennem OK, eller har et mobilabonnement hos OK, 
øges støtten til 10 øre, og har du begge dele hos OK vil støtten være 15 øre pr. liter benzin. 
 
En del af sponsoraftalen indebærer at klubben skal sikre 10 nye OK benzinkort om året, for at aftalen kan 
fortsætte, så hvis du ikke allerede har et OK benzinkort, eller en OK App, bør du naturligvis se at få et nu, for 
at støtte din klub. Når du anmoder om et OK benzinkort, skal du samtidig oplyse OK om at din støtte skal gå 
til Hammel Golf Klub, for på den måde registrerer OK det antal nye kort der oprettes i perioden. 
 
Foretrækker du OK – Appen, kan denne downloades, opret profil, log ind og vælg den klub du vil støtte 
(HGK), så støtter du hver gang du tanker benzin, uanset om du betaler med MobilePay, Dankort eller OK 
benzinkort. 
 
Vi håber naturligvis at flest mulige af vore medlemmer vil støtte op om denne sponsoraftale, som uden den 
store indsats kan bidrage til klubbens drift. 
 
Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte HGK Sekretariatet, på telefon 8696 1819 
eller mail info@hammelgolfklub.dk 
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Indlevering af Scorekort 
 
Overgangen til det nye, verdensomspændende handicapsystem medførte som håbet en adfærdsændring 
hos de danske golfspillere. 
 
En optælling af afleverede scores viser, at der i 2021 blev indsendt 36 procent flere scorekort til regulering 
end i 2020. 
 
Sidste år blev der registreret 2.314.048 tællende scores. I 2020 var det tal 1.700.282 scores. Det viser tal fra 
GolfBox. 
 
En af årsagerne til stigningen er givetvis, at vi er flere golfspillere i Danmark. 
 
Men der er formentlig to andre årsager, vurderer Nick Hüttel, der er handicapkonsulent i Dansk Golf Union. 
- Vi har åbnet op for, at der er flere, der skal indlevere. Førhen var der jo nogle begrænsninger for dem med 
lavt handicap i forhold til private og 9-huls runder, der ikke måtte afleveres. Samtidig er det hele vendt på 
hovedet med det nye system. Nu er udgangspunktet, at det hele er tællende, så man skal i virkeligheden 
have en god grund, hvis man ikke vil indberette sin score, siger Nick Hüttel. 
 
I 2021 gik vi til et system, hvor vores handicap beregnes ud fra gennemsnittet af de 8 bedste af vores sidste 
20 scores. 
 
- Almindelige ”bogeygolfere” fik - over en kam - et lidt højere handicap. Jeg tror, at det, at alle fik et højere 
handicap på samme tid også fik flere til at indlevere scores, da stigningen nu alligevel var sket, siger Nick 
Hüttel. 
 
Han mener, at der mange steder var en generel accept af, at de fleste havde et handicap, de sjældent kunne 
spille til. Gik man endelig en god runde bedre end handicap, var det ugleset ikke at indlevere. Gik man en 
dårlig runde, fravalgte mange at indlevere, for de ønskede ikke at stå med et handicap, der hele tiden blev 
højere og måske få andre til at tro, at man ville give sig selv en fordel i turneringer. 
 
Nu har kulturen reelt ændret sig, og det er mere normalt at indlevere hele tiden. 
 
- Der er langt flere spillere nu, der har et retvisende handicap, og handicappet er jo til for, at vi kan 
konkurrere på fair vilkår, lyder det fra Nick Hüttel. 
 
Af de registrerede runder i 2021 er omtrent to tredjedele private runder og én tredjedel er turneringsrunder. 
Flere end 75 procent af runderne er 18-hullers runder. Knap hver fjerde indleverede runde er 9-hullers 
runder. I Hammel Golf Klub ser vi samme billede som man ser på landsplan. inklusiv mange scorekort fra 
runder i udlandet, fra de mange spændende og 
dejlige goldrejser der er gennemført. 
 
Med en smule held vil der i 2022 blive indleveret 
endnu flere runder. 
 
- Det er min forhåbning. Både fordi kulturen er 
under forandring og fordi, vi får flere muligheder 
for nemt at indberette scores, efterhånden som 
der kommer flere digitale muligheder for at 
indrapportere og vi går mere væk fra 
papirscorekort, siger Nick Hüttel. 
 
 
  
 


