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MAJ No 7 
 
Banen lige nu 
 

 
Foråret er godt på vej, selvom temperaturen ikke hver dag er helt hvor vi gerne vil have den. Faktisk har vi 
fortsat nattefrost – hvilket gør at Greenkeeper teamet endnu ikke klipper greens helt så langt ned som 
normalt, for ikke at ødelægge væksten i græsset. 
 
Som nævnt i seneste nummer er vi nu klar til at sætte gang i den store planlagte opgave med dræn på hul 1  
og 10. De fleste maskiner er ankommet, og de første forberedelser er i fuld gang. Arbejdet sættes i gang 
mandag morgen – 16. maj på hul 1 – som derfor er lukket for spil. Der etableres to brønde, samt dræn tværs 
over hul 18, plus ned i 17. sø. Hul 1 vil derfor være lukket for spil mandag, og afhængig af arbejdet vil hul 18 
også lukkes for spil. Senest tirsdag. 
 
Når arbejdet på hul 1 er afsluttet flyttes maskinerne til hul 10, hvor der etableres dræn på 10. fairway, langs 
med søen. Hul 9 og 10 vil være lukket for spil mens arbejdet gennemføres. I den periode spilles hul 8 på 
normal vis, hvorefter der fortsættes til hul 11. Der vil være opsat skilte med informationer. Arbejdet udføres 
med såkaldt kædegraver 
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Arbejdet på hul 10 forventes minimum hele ugen – og fra mandag den 23. maj til tirsdag den 24. maj, vil 
entreprenøren gå i gang med topdressing af samtlige fairways. 700 tons sand skal på to døgn fordeles på 
samtlige fairway – hvorfor banen er lukket for spil begge dage. 
 
Flere spørger - Hvorfor skal fairway Topdresses? 
  
Vi topdresser for at skabe en bedre struktur i jorden på fairways. og samtidig forbedre spilleoverfladen. 
  
Produktet vi bruger til topdressing har en optimal kornkurve, og er udelukkende baseret på rundkantet sand, 
der er vasket rent for ler, finstof og organisk materiale. 
  
Tilførsel af topdressing på fairway forbedrer over tid strukturen i jordprofilen, giver højere permeabilitet 
(angiver et materiales gennemtrængelighed) og forbedrede vækstbetingelser for græsset. Produktet er 
derfor et effektivt middel til at modvirke våde områder på fairways, og dermed forlænge sæsonen for golfspil 
 

 
 
 
Eller med andre ord. topdressing 
med sand bruges til at skabe 
jævne flader. og til at fortynde filt 
og organisk materiale. Derved 
undgås bløde og svampede 
overflader, der medvirker til at 
fastholde forhøjede niveauer af 
fugtighed i jorden. Regelmæssig 
tilførsel af topdressing sand 
hjælper til at undgå lagdeling af 
sand og organisk materiale, der 
begrænser vandbevægelse, 
iltdiffusion og rodudvikling i 
græsset. 
 
 
 

Efter at sand er lagt ud på fairway, trækkes området over med net – Det vil betyde minimum for spillet, og 
det skal bemærkes det er ikke propning og prikling. som vi kender fra arbejdet på greens 
 
 
 
 
 
 
HUSK alt arbejdet der udføres på banen 
de næste dage udføres for at gøre vores 
dejlige bane endnu skønnere. Så vis 
hensyn til de mange arbejdere på banen.  
 
Vi forsøger at holde så mange huller 
åbne og mulige at spille som muligt.  
Men det vil de kommende dage ikke 
være muligt at spille alle 18 huller. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3 

Hammel Golf Klub 
 

 

HGK i DGU Danmarksturneringen 
 
Weekenden 7. – 8. maj spillede alle 4 HGK hold Danmarksturnering på hjemmebane. Lad os udtrykke det 
kort … ”Det blev en pose blandet bolsjer …” 
 
De fire holdledere har sendt nedenstående indtryk fra weekendens matcher: 
 
Jesper Lasthein Hansen – Damer 1. division 
Efter at have været en tur oppe i Elitedivisionen i sidste sæson er HGKs dame-førstehold nu tilbage i 1. 
division. Puljemodstanderne er her Gyttegård, Vejle og Stensballegård. Spilleformatet er som sidste år, 
nemlig at der spilles to foursomes om formiddagen og 4 singler om eftermiddagen. Optakten til denne 
sæsons første match lørdag gik desværre ikke helt som håbet da Mathildes rejse hjem fra golf-college i 
Texas i USA blev forsinket. Forsinkelsen gjorde at der i en fart skulle findes en ny spiller til lørdagens match 
mod Gyttegård. Det fik Pro´erne styr på og så var det bare at smøge ærmerne op og kæmpe. 
 
Der blev kæmpet - men desværre endte 
begge foursomes med nederlag. Sarah/Brit 
tabte 5&4 og Anne/Merete måtte se 
nederlaget i øjnene på 17. green - de tabte 
2&1. Så bagud 0-4 inden eftermiddagens 
singler. Vi kunne desværre ikke stille noget 
op mod et godt spillende Gyttegård-hold - vi 
taber eftermiddagens fire singler. HGK taber 
matchen mod Gyttegård 0-12. 
  
Søndagens modstander var Vejle og med 
den gode nyhed at Mathilde (trods jetlag) var 
klar til at spille skulle vi forsøge at vende 
skuden i forhold til lørdagens tabte match. 
Begge formiddagens foursomes blev meget 
tætte - Mathilde/Sarah vinder på hul 18. I den anden foursome med Anne/Merete gav en solid slutspurt, med 
put for eagle på 18. green, en delt match. Inden søndag eftermiddags singler førte HGK 3-1! Den gode start 
på matchen gav blod på tanden og kombineret med perfekt golfvejr blev det til sejr i alle fire singler. HGK 
vinder 11-1 over Vejle. Super godt gået piger! 
 
Niels Jørgen Strøm – Damer Kvalifikation 
Damekvalifikation mødte lørdag Norddjurs og kunne efter en strålende og stabil indsats gå fra banen ned 
næsten fuld gevinst, idet HGK vandt 8-1. 
Om søndagen blev det forventeligt noget sværere, da flere af spillerne på dagens modstanderhold fra 
Himmelbjerg havde meget lave handicaps. Det viste sig da også at blive en for stor mundfuld for spillerne fra 
Hammel, der måtte indkassere et nederlag på 9-0. Det skal dog nævnes, at Hammels foursome formåede at 
holde stand helt til 17. green, hvor modstanderne med en par kunne lukke matchen til 2/1. 
 
Søren Platz – Herre 4. division 
4. division tog i weekenden imod Himmelbjerg og Mollerup. Hvad der kunne have været en god start på 
sæsonen 2022 med to hjemmebanekampe, blev desværre konverteret til to nederlag.  
 
Om lørdagen mod Himmelbjerg blev det aldrig for alvor tæt, og eneste HGK sejr stod foursome makkerparret 
NC og Thue for (3&1). Holdkaptajn Søren rystede posen til søndagens match mod Mollerup med decideret 
blandet succes. Dog var matchen meget tæt, og et holet 4 m putt på 18. af Mollerups 2. single gjorde 
udslaget fra en uafgjort 6 – 6 og til slutresultatet 5 – 7…  
 
HGK sejre søndag stod 3. single Dr. Larsen (6&4) og foursome makkerparret NC og Thomsen (3&2) for. Alt i 
alt en dårlig weekend for 4. division. ØV. Holdkaptajn Søren må kigge indad tage sig sammen, så vi ikke 
rykker ud af divisionen. 
 
Weekendens MVP blev NC med 6 point i 2xfoursomes. 
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Christian Nordby – Herre 5. division 
5 Division stod i weekenden overfor henholdsvis Himmelbjerget lørdag og Ikast Tullamore søndag. Selvom 
spillet lørdag tegnede godt, blev det til et knebent nederlag på 7-5 selvom der ikke var nogen tætte matcher 
både i foursomes eller singlerne. En enkelt single sejr og en enkelt foursome sejr kunne det blive til. Søndag 
var derimod en helt anden affære. Her stod det efter runden klart at Hammel holdet havde domineret i alle 
matcher på nær en, og en storsejr på 10-2 kunne vi hive hjem. Dette kan vise sig vigtigt når alle matcher er 
færdigspillet, da indbyrdes stillinger kan blive betydende, hvis flere hold står á point. 
 
 

HGK Junior  
 
Juniorafdelingen har deltaget i et mega hyggeligt Jungletræf den 7. maj i Viborg. Fra Hammel deltog Ella og 
Birk Rasmussen. Som I kan se af billederne nedenfor fik Ella og Birk medaljer. Jungletræf er fyldt med lege 
og spil. 
 
Næste Jungletræf afholdes i Hammel Golfklub den 29. maj 2022. I 
den forbindelse vil indspilsbanen og Par-3 banen være lukket fra 9-
13.  

Husk endelig at få meldt til, 
hvis I kender nogen der kunne 
have lyst til prøve det. I kan 
skrive enten til juniorudvalget 
eller til Poul på kontoret. Se 
også opslag på Facebook. 
 
Juniorafdelingen er også meldt 
til i holdturneringen i år.  
 
 
Første kamp blev spillet på 
hjemmebane 4. maj mod Kalø Golf klub. Holdet fra HGK bestod af 4 

spillere, August Løkke Møller, Laura Birk Nygaard, Silje Haugaard Christiansen og Julie Søby Frandsen.  
 
 
Der blev spillet 2 singler og en foursome, alle hulspil over 9 
huller. Ingen af spillerne fra hverken Hammel eller Kalø havde 
prøvet konceptet før, men det fik Hammel holdleder Peder 
Nygaard introduceret på fantastisk vis. Alle spillere(og forældre) 
havde en god og lærerig oplevelse. Det blev et knebent 
nederlag for HGK på 4-3 (tabte 2 singler, men vandt i foursome). 
 
Silje og Julie slog drengene fra Kalø i Foursome (4&2) 
 
Der er også blevet holdt månedsafslutning, som foregår med 
spil på bane og efterfølgende spisning. Der var dejlig mad fra 
Café 19, og masser af god golf og leg.  
 
Nærmere info om juniorafdelingen findes enten via mail, 
hjemmeside eller Facebook. I er også meget velkommen til at 
skrive til Junior@hammelgolfklub.dk, såfremt I har spørgsmål.  
 
Husk lige at Nye spillere kan låne udstyr indtil man er kommet godt i gang. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Junior@hammelgolfklub.dk


 
 

5 

Hammel Golf Klub 
 

 

 

ECCO Days 2022 
 
I HGK News No 4 skrev vi – ”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.” 
 
Set i lyset af krigen i Ukraine, samt ECCO fortsatte tilstedeværelse i Rusland, har HGK sammen med 
hovedparten af de 40 tilmeldte klubber trukket sig fra sponsoratet og dermed afvikling af de 4 planlagte 
”fyraftens turneringer” 
 
Folkene bag ECCO Days er allerede i gang med alternativt koncept – uden ECCO. Vi afventer nærmere 
info.  
 
De tilmeldte HGK medlemmer til de 4 turneringer har modtaget mail direkte med information om aflysning. 
 
 

Rekruttering Nye HGK Medlemmer 
 
De forskellige markedsføringstiltag fra Dansk Golf Union, for at tiltrække nye medlemmer fortsætter med 
swtor succes. Golfens Dag alene gave mere end 1500 nye DGU-medlemmer på landsplan. 
 
Der er i dag registreret 186 danske golfklubber på landsplan, og generelt ser man tilgang hos langt de fleste 
klubber. Således også i Hammel Golf Klub. Via annoncering i trykte medier, online kampagner samt ikke 
mindst lokale FaceBook kampagner tiltrækker nye golfere. 
 
Lige her og nu har vi i HGK sagt velkommen til 26 nye medlemmer, der er i fuld gang med deres 3-måneders 
Prøvemedlemskab. Der bliver trænet på livet løs, og der er også godt gang i de ugentlige 
Begynderturneringer.  
 
Tag godt imod alle de nye HGK’ere. 
 

 
 
 


