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Hammel Golf Klub 
 

 

MARTS – No 4  

Regelundervisning / Regelprøver 
 
Regelundervisning og Regelprøver er nu planlagt til foråret.  
 
De første kurser er allerede i marts, så hvis du ikke fik afsluttet undervisning, eller mangler du prøven, så kan 
du nu tilmelde dig via GolfBox ProPlanner 
 

EKSTRA – Tilbud til ALLE HGK medlemmer 
 
Regeludvalget har et godt tilbud til alle medlemmer her op til 
sæsonstart 
 
Torsdag den 24. marts kl. 18:00 kan I få svar på spørgsmål 
om golfreglerne. 
 
Aftenen vil forme sig efter jeres spørgsmål og jeres ønsker, 
så ingen fast dagsorden, Vi bliver ved, så længe der er 
spørgsmål. 
 
Bliv skarp på reglerne, de kan spare dig mange slag på 
runden 
 

Turnering Nyt 
 
HUSK Åbningsturnering søndag den 3. april 
 
Hammel Golf Klub har indgået aftale om helt nyt turnerings koncept – ECCO Day More Than a Game 
 

 
Hammel Golf Klub er blandt de 40 klubber i Danmark, der har fået mulighed for at afvikle det nye 9-hullers 
koncept, ”ECCO Days” i 2022. Vi håber, at I har lyst til at deltage i de hyggelige eftermiddags-
arrangementer, hvor det sociale spiller hovedrollen. 
 
Ved ECCO Days spiller vi 9-hullers hyggelig match i 2-personers hold. Tanken med arrangementerne er, at 
vi får nogle hyggelige eftermiddage og aftener både på golfbanen og i klubhuset / på terrassen bagefter” 
 
Hvem kan deltage 
Alle kan deltage uanset niveau (næsten), køn og alder, og vi håber meget, at spillere, der normalt ikke har tid 
til en match på hverdage vil benytte sig af denne mulighed. Det er i hvert fald en god chance for at deltage i 
noget hyggeligt, selvom man har travlt  
 
Hvad spiller vi om? 
ECCO leverer præmier til matchen, så vi har lidt at spille om. Det er dog ikke præmierne, der er i fokus, men 
derimod det sociale. Så har I lyst til nogle hyggelige timer, er det lige en match for jer. Skulle du lave en hole 
in one i matchen, sender ECCO et par lækre nye ”hole in one” sko til dig. 

https://protrainer.golfbox.dk/
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ECCO Days Finale d. 12. september i Køge Golfklub 
De 10 klubber, som har flest deltagere i løbet af de fire ECCO Days får et 3-personers hold v. ECCO Days 
Finalen ifm. ECCO Tour afdelingen Trust Championship i Køge den 12. september. Det bliver en rigtig stor 
oplevelse, så lad os se, om ikke vi kan være gode  
 
”Vi Elsker Golf” Voucher til 400,-  
Andreas Hartø og Brian Vester fra ”Vi Elsker Golf” donerer gavekort / 
vouchers til alle der deltager ved en eller flere ECCO Days i 2022.  
 
Gavekortet modtager du til efteråret, og det kan benyttes ved ”Vi Elsker Golf” på Rømø i 2023 og giver 400,- 
i rabat på et hold. 
 
Dato og Format for Ecco Days: 
 
Vores 4 ECCO Days ligger på følgende datoer og vi spiller Best Ball: 
Afdeling I - 19. maj 
Afdeling II - 16. juni 
Afdeling III - 23. juni 
Afdeling IV- 07. juli 
 
Du må deltage, så tit du vil, og for hver gang du deltager får du et ekstra lod i puljen om de tre pladser ved 
ECCO Days Finalen i Køge, den 12. september, såfremt HGK er blandt de 10 med flest deltagere. Og det er 
vi, hvis du selv deltager og er med til at sprede budskabet  
 
Alle turneringer afvikles med 9 huller. Alle afdelinger afvikles med løbende start. 
 
Tilmelding på GolfBox, pris pr. deltager kr. 125,- inkl. øl/sodavand efter runden. Find en makker og tilmeld jer 
til ”Ecco Days – More than a Game”. 
 
Tilladelser OBS!  
Vi gør opmærksom på, at når du deltager, giver du automatisk ECCO og ”Vi Elsker Golf” lov til at sende dig 
e-mails med relevant info såsom gavekort til ”Vi Elsker Golf” og ECCO-lodtrækningspræmier m.m. Du kan 
altid afmelde dig igen. 
 

 
Golfens Dag 2022 
 
Søndag den 24. april slår Hammel Golf Klub dørene op til Golfens Dag! 
 
Tag dine venner, familie og eller 
naboer under armen, det eneste du 
skal huske er godt humør, tøj og sko 
til vejret. Vi sørger for udstyr, trænere 
og frivillige, der kan guide dig rundt, 
så du og dine gæster ikke på noget 
tidspunkt vil føle dig overset.  
 
Arrangementet er gratis og begynder 
kl. 10:00 og slutter kl.14:00.  
 
Vi håber at se dig og dine gæster på 
Mosevej 11b til Golfens Dag 2022 
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HGK ProShop v/GolfFather 
 
Shoppen er åbent hver dag fra lørdag den 19. marts. 
 
Nyt fra Proshoppen – VIP kundeklubbonus 
Efter et travlt efterår med at sammensætte et bedre sortiment til butikken er vi klar til at åbne 19. marts 2022. 
Vi har sikret os leveringer, så vi ikke kommer til at mangle varer som i 2021. Vi er rigtig glade for vores loyale 
kunder, der støtter os igennem hele sæsonen, derfor tilbyder vi nu ekstra 25 % bonus til Jer, der støtter os i 
2022. Det fungerer således: 
 
Indsæt et beløb på vores MobilePay nr 802095 og tilføj navn og medl.nr i beskeden, f.eks. 2.000kr og så 
tilføjer vi de 25% bonus på jeres kundeklubkort, hvor der så vil stå 2.500kr til brug på enhver vare i butikken. 
Altså tees, bolde, handsker, gear, tøj og sko – JA ALT. 
 
Beløbsgrænser er: 
1.000 kr. – 2.000 kr. – 3.000 kr. – 4.000 kr. – 5.000 kr. 
 
Indskudsperioder er: 
20. marts til 3. juni 
 
Eventuel udmeldelse af ordningen kan ske når som helst og man vil få udbetalt saldoen, minus den ubrugte 
bonus. 
 
Wilson Demodag 26. april kl. 15 – 18. husk at få en tid. 
 
Ved spørgsmål kan Søren fanges på mobil 24282583 hver dag efter kl 13 
. 
Mvh Proshoppens glade og forventningsfulde folk. 
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Banen lige nu  
 

 
 
Greenkeeper teamet arbejder fortsat rundt på banen med mange forskellige projekter, for at gøre banen klar 
til sæson 2022 start. Oprensning af søerne på hul 9/10 samt på hul 15 er færdiggjort. Søen på hul 15/16 er 
udvidet, så den også er i spil ved indspil til hul 16. Søen på hul 17 er udvidet til dobbelt størrelse – så den 
faktisk også er i spil ved indspil til hul 1 (har vi hørt der er et par stykker der har oplevet ) 
 
Træer og buske rundt på banen er trimmet. Træer langs hul 3 mod driving range er fældet, for at give optimal 
vækstmulighed til de raske og sunde træer. Popler mellem hul 3 og 4 er skåret ned i 4 meters højde. Ser lidt 
specielt ud her og nu, men popler skyder i toppen, og der kommer fin lille krone på træerne. Bare vent og se. 
 
Greenkeeper teamet har arbejdet med dræn på hul 10, fra grøften mod Hadstenvej og mod søen. Favrskov 
Kommune har renset skråningen fra 10 green til 11. tee – vores eget team skal rense grøften for gamle 
grene og blade.  
 
Der er støbt sokkel til nyt toiletbygning ved hul 6, og frivillige er lige nu ved at bygge fint lille toilet bygning på 
soklen. På Par-3 banen er der nyt hus klar – leveret fra Håndværkerskolen i Hadsten. Men inden vi placerer 
det nye hus, skal vi have en nedbrydnings tilladelse plus en byggetilladelse fra Favrskov Kommune. Afsendt, 
så nu afventer vi snarest svar, så vi kan komme videre. 
 
Nyt Blå og Rød teested er klar til at få monteret rullegræs. Vi var sådan set klar, men så kom vejret i vejen, 
med sne og frost. Så rullegræs kunne ikke skæres, og jo heller ikke optimale vækstbetingelser med sne og 
frost.  
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Der er lavet aftale med SM Entreprenør firma fra Roslev om drænarbejde på hul 1 og 9/10. På hul 1 kort af 
green i venstre side graves en brønd, og kort af bunker i højre side, ligeledes en brønd. Begge brønde 
forbindes med drænrør der føres dels tværs over hul 18 og ned i grøften, samt venstre om 1. green og i søen 
på hul 17. Arbejdet udføres med traktormonteret kædegraver. 
 

 
Rundt om søen på hul 9 og 10 graves der dræn ned for hver 6.meter, og forbindes med hoved drænrør 
direkte i søen 3 steder.  
 
Arbejdet påbegyndes i uge 17 – og det/de huller der arbejdes på, vil være lukket til arbejdet er afsluttet.  
 
Efter dræn arbejdet er afsluttet på hul 1 og 9/10 gør vi klar til topdressing af samtlige fairways. 700 tons sand 
skal køres ud, også her har vi lavet aftale med professionelt firma, Solum, Roskilde. Firmaet har specialiseret 
opgaverne omkring vedligehold af græsarealer.  
 
Med topdressing opnås en jævn overflade med et stærkt græs. Desuden fortyndes filten, sikrer 
eftersåningen, beskytter vækstpunktet og sikrer en drænende overflade.  
 

 
Med den rigtige topdressing 
grundgødes græsset. Solum har 
kapacitet til udbringning af de 
700 tons der er beregnet vi skal 
bruge.  
 
Banen vil være lukket 2 dage i 
uge 18, mens arbejdet står på 
 
Som det fremgår af ovenstående 
er der igangsat mange 
forskellige projekter i denne off 
season periode. Alt sammen for 
at optimer vores dejlige bane. 
Nogle dage skal man holde 
tunge lige i munden, for at følge 
med i de mange spændende 
tiltag.  
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Regionsgolf 2022 
 
Hammel Golf Klub har igen tilmeldt hold til Regionsgolf. HGK stiller med hold  
 
Vest B13 - hvor Flemming Jensen er Holdkaptajn. Holdet skal i år møde Hedensted GK, Horsens GK samt 
Stensballegård GC. 
 
I Senior/Veteran puljerne har vi to hold 
 
SVA3 med Jes Kjærsgaard Nielsen som holdkaptajn. Holdet skal møde Trehøje GK, Herning GK samt 
Tollundgaard GK. 
 
SVB3 med Mogens Guldbæk som holdkaptajn. Holdet skal møde Grenå GK, Ebeltoft GC, samt Mollerup GC 
 
Som det fremgår af ovenstående har vi i år ingen hold i A-rækken da det ikke har været muliget at finde 
holdkaptajn og samle et hold. 
 
God Turnering til vores hold. 

 
 

Hammel Golf Klub – Klub i Klubben (KiK)  
 
Vores tre KiK er klar til sæson start 2022 – program for de respektive klubber ligger på website, samt i printet 
version i klubhuset 
 

 HGK Seniorklubben – Sæsonstart mandag 4. april 

 HGK Herreklub – Sæsonstart tirsdag 5. april 

 HGK Onsdagsdamerne – Sæsonstart onsdag 6. april 
 
Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig ”DIN KiK” – så skynd dig at tilmelde dig, og deltag i de 
mange forskellige turneringer hen over sæson 2022 der er planlagt 
 
God fornøjelse 
 
                          

 
 
Café 19 
 
Café 19 er åben, og klar til sæson 2022, med nyt menukort – nye spændende retter på menuen. 
 
Kom forbi, og nyd en kop kaffe, en øl eller en sodavand, eller få stillet sulten. 
 
HUSK 
Det er usømmeligt at leve for at spise, 
men da det er nødvendig at spise for at leve, 
bør vi opfylde denne pligt, som alle andre pligter 
– ja, og med glæde på den fornøjeligste måde 
 


