
 
 

1 

Hammel Golf Klub 
 

 

 
JUNI No 8 
 
Banen lige nu 

 
Hammel Golf Klubs hidtil største projekter siden udvidelsen til 18 huller – Dræning på hul 1 og 10, samt 
topdressing af samtlige fairways er tæt på at være gennemført. 
 
Selv om der er lagt mange meter 
drænrør ned på de to huller skal vi 
huske at etablering af så stort dræn 
projekt ikke virker fra dag ét.  
 
Rent faktisk kan der gå op til 2 år, før 
man kan se den fulde effekten af det 
store arbejde med de mange meter 
drænrør og mange ton 
drænmaterialer. 
 
Men de professionelle folk fra SM 
Entreprenør der har udført opgaven er 
meget positive. Opgaven har kørt helt 
som planlagt uden de store 
overraskelser. F.eks. store sten hvor 
der er gravet. Kun meget få sten er 
gravet op og kørt væk. 
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Opgaven med topdressing gik også næsten som planlagt. Solum Gruppen formåede at få 700 tons sand kørt 
ud på halvanden dag. På anden dagen fik vi desværre en del nedbør der gjorde at det ikke var muligt at 
slæbe med rivenet på de sidste fairways. Men efter et par dage kan man nu stort set ikke se sandet. Det 
arbejder nu i vækstlaget, og giver på sigt bedre betingelser for græsset, og mere jævne fairways. 
 

 
 
 

Hadsten Optik 2022 
 
Søndag den 19. juni blev Hadsten Optik 2022 afviklet på Hammel Golf Klubs bane. 
 
Fantastisk flot golfvejr. Behagelig temperatur, ikke meget vind, og trods advarsel fra DMI - ingen regn. 
Banen stod flot og indbydende - så alle muligheder for flotte score - Kom så også i alle tre rækker 
 
Dagens Vindere 
 
A-Rækken (Slagspil) Jeppe Rafn i 69 slag 
med Thomas Frederiksen som runner up 
med 71 slag 
 
B-Rækken (Stableford) Jens Grønning 
Andersen med 41 Stableford Point, med 
Mogens Kjeldsen som  
runner up med 40 point 
 
C-Rækken (Stableford) Nikolaj Biel 
Jensen med 38 Stableford Point med 
Mads Nøhr Søndergaard med 37 point 
 
Fuldt leaderboard kan ses på GolfBox. 
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Nærmest flaget: 
 
Hul 6 - Jeppe Rafn 163 cm 
Hul 9 - Mogens Kjeldsen 370 cm 
Hul 11 - Torben Begtrup 158 cm 
Hul 13 - Thomas Sørensen 240 cm 

Hul 15 - Kim Bjerregaard 24 METER  
 
Tillykke til dagens vindere 
 
Og stor tak til dagens Sponsor Hadsten Optik for flotte præmier 

 

Rekruttering af nye HGK Medlemmer 
 
Dansk Golf Union har flere forskellige markedsføringstiltag, for at tiltrække nye medlemmer. Blandt andet en 
FaceBook kampagne, som Hammel Golf Klub faktisk var med til i pilot projekt fra starten i 2020, og dermed 
stærkt medvirkende til den succes kampagnerne har udløst på landsplan. 
 
Senest har HGK i april og maj måned kørt FaceBook kampagne. Kampagnen fungerer på den måde at en 
annonce dukker op hos FaceBook brugere med tilbud om et Golf intro arrangement. De interesserede bliver 
booket ind til et lørdags eller søndags arrangement, som består af: Én times undervisning og introduktion til 
golfen, én times spil på par-3 banen med en HGK mentor, afsluttende med frokost i Café 19, suppleret med 
udlevering af materialer og verbal information om golfen og naturligvis om Hammel Golf Klub. Pris per 
deltager kr. 299,- 
 
Ud af årets 63 leads har 43 tilmeldt sig og gennemført Golf Intro arrangementet, af dem er 19 startet på et 
begynderforløb i Hammel Golf Klub - Velkommen til de nye medlemmer af HGK. 
 
Sekretariatet får jævnligt spørgsmålet – hvor mange HGK´ere er vi nu. Svaret er at vi er 986 registrerede 
HGK-medlemmer og af dem har de 920 tilladelse til spil på 18-huls banen. De resterende har enten Par-3 
medlemskab, eller i gang med begynderforløb. 
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Nyt fra Ian Appleyard 
 
Hvordan bliver jeg bedre til Golf? 
 
Jeg tror det er et spørgsmål mange stiller sig selv, uden at kunne finde det rigtige svar. 
 
Mange vil sige ”Jeg skal træne noget 
mere”, efter ordsproget ”Øvelse gør 
mester” eller på engelsk `Practice makes 
perfect` - dette er jeg ikke enig i.  
Practice makes PERMENANT. 
 
Dvs. øver jeg på det forkerte, vil det blive 
mere og mere indarbejdet. 
 
Golfspillere (generelt) passer perfekt ind i 
én af Einsteins mange teorier ”det største 
tegn på idioti, er at gøre noget på samme 
måde, og forvente et andet resultat!” 
 
Så, tilbage til spørgsmålet – Hvordan 
bliver jeg bedre til Golf? 
 
Det gør jeg ved at finde ud af, hvad skal 
jeg gøre (A), og hvad gør jeg i virkelighed 
(B), og derefter - hvordan får jeg så 
flyttet mig fra B til A? 
 
Finder du først ud af hvad du skal gøre, kræver det ikke en masse træning. Når først hjernen har forstået 
det, og kroppen har gjort det, så er det faktisk ikke så svært. 
 
Hvem vil ikke gerne spille golf på samme måde, som de cykler eller kører bil? Det gør vi uden at tænke på 
hvordan vi gør det. Og det lykkes jo ret godt (for det meste ) 
 
For at hjælpe dig til at blive bedre til Golf, har jeg oprettet 4 kurser af 2 timers varighed som kommer til at 
omhandler det korte spil. 
 
Dvs.: Højtindspil, Lavt indspil og Bunkerslag 
 
Jeg mener, at hvis du kan få styr på det korte spil, vil du hurtig se en forbedring i sit golf spil. 
 
Jeg bruger et ordsprog som hedder ”Vil du lære at slå langt, skal du først lære hvordan du slår kort” 
 
Der er plads til 4 deltager på hvert kursus, du er velkommen til at melde sig på flere gange, men indholdet 
blive det samme på de 4 planlagte dage. 
 
Prisen er kun kr. 300,- pr deltager.  
 
Tilmelding via GolfBox/Pro Planner Ian – Kurser, eller mail – ian@hammelgolfklub.dk 
 

Torsdag den 23. juni kl.15.00 - 1700 
Søndag den 26. juni kl.10.00 – 12.00 
Tirsdag den 28. juni kl. 15.00 – 17.00 
Søndag den 3. juli kl. 13.00 – 15.00 
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Håber vi ses til nogle spændende og inspirerende 
dage.  
 
PS. Bliver der stor opbakning opretter jeg naturligvis 
flere hold. 
 
Med Stor Golf hilsen 
Ian Appleyard 
   
 
 
 
 
 

HGK Juniorer 
 
Juniorafdelingen har afholdt Jungletræf 29. maj i HGK.  
 
Fantastisk flot arrangement der fik stor ros 
fra DGU-repræsentant og børn og forældre 
fra de andre klubber.  
 
Sådan et arrangement kan klubben godt 
være stolt af, da alt bare fungerede optimalt, 
herunder mad og drikke fra Cafeen. 
 
Der blev spillet/leget golf til den store 
guldmedalje 
 
Der var ligeledes præmier til nr. 1 til 3 i 
speed golf og super-6. Super-6-spillet på 
Par-3 banen var med diverse forhindringer, 
men det klarede spillerne i fin stil. 
 

         
 
Bl.a. er der tale om en meget farlig krokodille, hvor spillerne skal spille hen over vandet. Det er en fornøjelse 
at se hvordan børnene hygger sig ved Jungletræf og Super-6. Kom frit frem hvis I har børn der kunne være 
med til at lege golf 
 
11. maj har juniorafdelingen været i Viborg til holdturnering.  
HGK’s hold bestod af 4 spillere, August Løkke Møller, Laura Birk Nygaard, Silje Haugaard Christiansen og 
Julie Søby Frandsen, som vandt en sikker sejr på 5-2. 
14. maj 2022 var Hammel golfklub repræsenteret ved Girls Only i Nyborg ved Julie Søby Frandsen. 
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Ved D-tour i Give, 21. maj 2022 havde Hammel Golf Klub 3 spillere til at repræsentere klubben. Det var Silje 
Haugaard Christiansen, Julie Søby Frandsen og Mads Nøhr Søndergaard. 
 
Ved afholdt pigesamling i Viborg, 29. maj 2022, ved tidligere professionelle golfspiller Daisy Nielsen, har 
Hammel Golf Klub haft 5 piger til deltagelse fra 9-16. Arrangementet bestod af diverse øvelser og spil på 
bane. Fra HGK deltog, Laura Juhl Ørnstrup, Amalie Birk Nygaard, Silje Haugaard Christensen, Julie Søby 
Frandsen og Laura Birk Nygaard. 
 
Lørdag den 4. juni 2022 var HGK repræsenteret ved Julie Søby Frandsen turneringen ”Girls Only” i Asserbo 
Golfklub. En hyggelig klub, som er et besøg værd. 
 
I holdturnering blev sidste puljekamp spillet 8. juni 2022. Med en sejr kunne både Viborg og HGK blive 
puljevinder, så der var spænding til det sidste. Holdleder Peder Nygaard havde sat HGK godt op til kamp, 
som endte med en sejr på 5,5 – 1,5 til HGK. 
 
Jakob Habermann Hansen og Mads Nøhr Søndergaard vandt deres singler og Silje Haugaard Christensen 
og Julie Søby Frandsen delte deres foursome. Flot sejr og god stemning blandt alle spillerne, som havde en 
hyggelig dag med god forplejning fra Cafeen. 
 
Holdet er således gået videre til mellemrunden, hvor yderligere kampe venter. 

 
Kellers Park Golfklub har også haft besøg af HGK spillere. I forbindelse med 
D-tour 11. juni 2022 deltog Jakob Habermann Hansen og Mads Nøhr 
Søndergaard i U13A rækken, og Julie Søby Frandsen og Silje Haugaard 
Christensen repræsenterede klubben i U16A-rækken. 
 
Fredag d. 17. juni 2022 havde juniorafdelingerne fra HGK og Lyngbygaard 
Golfklub lavet et fællesarrangement i Lyngbygaard. Der blev spillet 9 huller 
(både juniorer og forældre) på deres flotte 9 huls bane, med efterfølgende 
fællesspisning og præmieoverrækkelse i klubhuset.  
 

 
Silje Haugaard Christensen vandt 
pigerækken med flotte 25 point. Julie 
Søby Frandsen og Julie Bruun 
Nickelsen blev henholdsvis nr. 2 og 3. 
Hos drengene vandt William fra LYG 
med 19 point. August Løkke Møller blev 
n. 2 og Jakob Habermann Hansen blev 
nr. 3 (begge med 15 point). Forældrene 
kunne ikke helt leve op til juniorernes 
fine resultater. 1. præmien gik til vinder 
med 17 point. De øvrige forældre 

præsterede mellem 9 og 12 point 😉 

 
Der er en masse spændende aktiviteter 
i gang i juniorafdelingen, og i uge 26, tirsdag og onsdag (28. + 29) vil der blive afholdt sommer golf skole, 
hvor Christian har lavet et glimrende program. Mere info vil komme via Facebook, hjemmeside og holdsport. 
 
Ydermere skal HGK afholde D-tour 2. juli 2022, hvor der kommer ca. 130 børn og unge mennesker og dyrker 
den fantastiske sport - golf. Banen vil derfor være lukket en del af denne dag, men sikke en dejlig aktivitet og 
reklame for vores klub og bane til gavn for HGK. Så tag godt imod de unge mennesker og deres forældre. 
 
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
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HGK Elite 
 
I weekenden 18. – 19. juni blev anden afdeling af Danmarks Turneringen afviklet, alle vores 4 hold spillede 
på udebane. Og lad os bare konstatere – pose blandet bolsjer – der er plads til forbedringer! 
 
Lørdag 18. juni 
 
Dame 1. Division Vest pulje 1 Stensballegaard vs HGK – Sejr til Stensballegaard 9-3 
Dame Kvalifikation Vest Pulje 9 Randers Fjord vs HGK – kneben sejr til Randers Fjord 5-4 
 
Herre 4. Division Vest pulje 5 Ikast Tullamore vs HGK. Sejr til Ikast Tullamore 9-3 
Herre 5. Division Vest pulje 5 Aarhus Aadal vs HGK. Sejr til Aarhus Aadal 12-0 
 
Søndag 19. juni 
 
Dame 1. Division Vest pulje 1 Gyttegård vs HGK. Sejr til Gyttegård med 8-4 
Dame Kvalifikation Vest Pulje 9 Norddjurs vs HGK. Sejr til Hammel Golf Klub 2-7  
 
Herre 4. Division Vest pulje 5 Himmelbjerg vs HGK. Sejr til Himmelbjerg med 10,5-1,5 
Herre 5. division Vest pulje 5 Himmelbjerg vs HGK. Sejr til Himmelbjerg med 12-0 
 

 
 

Regeludvalget i Hammel Golf Klub 
  
Hammel Golf Klub søger nye medlemmer til regeludvalget. 
 
Kan du lide at undervise? 
 
Kunne du tænke dig at blive ekspert i golfreglerne? 
Synes du det kunne være spændende at komme helt tæt på de gode spillere i eliteturneringer og hjælpe 
dem? 
  
Så vil det måske være noget for dig som golfspiller i Hammel Golf 
Klub at blive frivillig i regeludvalget. 
 
Du vil få en grundig uddannelse i golfreglerne hos DGU, så du 
kan hjælpe med at undervise nye medlemmer i golfreglerne.  
 
Du vil få mulighed for at videreuddanne dig til dommer, så du 
måske kan blive en del af DGU’s dommerkorps, der hjælper de 
bedste spillere med at bruge reglerne korrekt under 
eliteturneringer. 
  
Hvis du har lyst at høre mere, er du velkommen til at kontakte Niels Jørgen Strøm på tlf. 2421 2124 eller Kim 
Bjerregaard på tlf. 2427 4185, så vi kan få en snak om mulighederne 


