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JUNI No 9 
 
Banen lige nu 

 
Greenkeeper teamet kæmper med at nå at klippe rundt på banen, men desværre er vi lige her og nu ramt af 
sygdom / fravær i teamet.  
 
Teesteder klippes i 10 mm 3 gange om ugen. Fairway klippes 3 gange om ugen i 16 mm, greens 6 gange 
om ugen i 4 mm, for-greens 3 gange om ugen i 10 mm, bunker rives 1-2 gange om ugen. Klippet rough 1 
gang om ugen og semirough 1 gang om ugen 
 
Det nye teested på hul 1 – Rød & Blå forventes taget i brug ultimo uge 26 (næste uge) 
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OnsdagsDamerne 
 
Den 25. maj havde Onsdagsdamerne månedsafslutning – med flere spændende nyheder på programmet. 
 
Vi indviede Danmarks største sandbunkere (fairways topdresset ). Trods denne udfordring var humøret 
højt.  
 
Der blev desuden kæmpet om længste drive på hul 1 
(Hanne Krogsgaard), og nærmest hullet på par 3 hullerne. 
 
Som noget helt nyt kom næsten alle damer over søen på 
hul 8! Dertil skal siges, at damerne havde mulighed for at 
få elitespillerne Merete og Maria til at sende bolde over 
søen, mod en betaling på 20 kr. Pengene blev indsamlet til 
Kræftens Bekæmpelse (HGK Pink Cup). Der kom 834,- kr. 
ind. 
 
Efterfølgende var der lækker middag, flotte præmier og 
festlig stemning i Café 19.  
 
Husk at tilmelde dig til disse arrangementer via GolfBox   
 

 Abu Abe den 29. juni 

 Eftermiddagstur den 27. juli til Mariagerfjord Golf Klub 

 Weekendtur til Pejsegården i 26. - 27. august (få ledige pladser tilbage) 
 
 

Nyt fra Ian Appleyard 
 
STABILITET I GOLF? 
 
Når jeg har træning, spørger jeg altid ”Hvad ønske du at få ud af træningen?” 
 
Meget ofte er svaret ”Jeg vil gerne blive stabil. Jeg slår mange gode slag men desværre alt for mange kikser. 
Jeg vil gerne ramme bolden HVER GANG. 
 
Sammenligner man golf med andre sportsgrene kan man se, at golf spil i sig selv er et meget ustabilt spil. 
 
F.eks. i tennis/bordtennis/badminton skal man bruge en ketcher / bat. I golf bruger vi op til 14 forskellige 
jern/køller. Lyder ikke særlige stabilt 
 
Tennis / badminton baner og bordtennis borde er ens uanset hvor man spiller. En golfbane har 18 huller – 18 
forskellige huller og de går ikke engang lige ud. De er ikke plan, og græsset er klippet i mange forskellige 
højder og der findes høje træer, vandhuller og sand bunkers! Vi spiller også golf i alt slags vejr og man spiller 
ofte med forskellige personer. 
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De bedste spillere i verden er heller ikke stabile. De er selvfølgelig på et meget højt niveau, men stadig ikke 
særlig stabile. 
 
De eneste man kan sige i golf er stabilt, er at bolden ligger stille inden, man slår til den. 
 
Måske vi burde sænke vores forventninger lidt om at blive stabile. 
 
Et bedre svar til mit spørgsmål om udbytte af dagens træning kunne være: ”Jeg vil gerne finde ud af,  
hvordan jeg kan blive MERE stabil” 
 
Der er mange ting man kan gøre for at blive mere stabil. Derfor afholder jeg kurser á 2 timer med 4 personer, 
hvor temaet bliver STABILITET i de lange slag dvs. 
 
Køller, hybrid og jernslag 
 
Jeg glæder mig til at se mange medlemmer, som kommer for at lære hvordan man kan få MERE stabilitet i 
sit golf spil. 
 
Der er plads til 4 deltagere på hvert kursus. Du er velkommen til at melde dig 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 
 
I sidste Nyhedsbrev annoncerede vi tilbud om kursus med overskriften ”Vil du lære at slå langt, skal du 
først lære hvordan du slår kort”. Dejligt med overvældende 
interesse, og som det fremgår næsten udsolgt. 
 

 Torsdag den 23. juni kl.15.00 – 1700 - UDSOLGT 

 Søndag den 26. juni kl.10.00 – 12.00 – UDSOLGT 

 Tirsdag den 28. juni kl. 12:30 – 14:30 – UDSOLGT  

 Tirsdag den 28. juni kl. 15.00 – 17.00 – UDSOLGT 

 Torsdag den 30. juni kl 15:00 – 17:00 - UDSOLGT 

 Søndag den 3. juli kl. 13.00 – 15.00 - UDSOLGT 

 Torsdag den 7. juli 13:00 – 15:00 – 2 pladser 
 
Nyt tema – Nyt tilbud – ”Stabilitet i de lange slag” 
 

 Onsdag 13. juli kl. 15:00 – 17:00 

 Søndag 17. juli kl. 10:00 – 12:00 

 Mandag 18. juli kl. 15:00 – 17:00 

 Torsdag 21. juli kl. 15:00 – 17:00 
 
Skynd dig med DIN tilmelding 
 
Vi ses til nogle spændende og inspirerende dage.  
 
 
Med Stor Golf hilsen 
Ian Appleyard  
   
 

  

mailto:ian@hammelgolfklub.dk


 
 

4 

Hammel Golf Klub 
 

 

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 
 

 

 
Greenkeeperne benyttede dagen til at få brændt kvas og grene af. Eneste dag om året der må afbrændes 
bål. Så oprydning og lidt tidlig Skt. Hans Bål – på hul 16. 
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HGK Golftur til Solkysten 
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Scorekort – En bøn fra Sekretariatet 
 
Via en computer eller en smartphone kan du selv indberette et scorekort fra en runde du har spillet, så du 
kan blive reguleret op eller ned i handicap. Ved selv at indberette dit scorekort, får du med det samme 
kontrolleret, at du har regnet rigtigt og du sparer samtidig din klubs sekretariat for arbejdet med at indberette 
scorekortet. Derudover bliver dit handicap automatisk reguleret, så snart din markør har godkendt kortet. 
 
Det er der rigtig mange medlemmer 
der gør – tak for det. 
 
Men hermed en bøn fra 
Sekretariatet. 
 
Når du deltager i en turnering, vil det 
være en stor hjælp hvis du udfylder 
dit scorekort – så andre end dig selv 
kan læse din score.  
 
Så vi ikke kommer ud i den 
tidskrævende disciplin ”Gæt en 
Score” 
 
Vedlagte to eksempler – hvor 
Sekretariatet klart fortrækker den 
øverste. 
 
Og hvis der er medlemmer, der ikke 
er helt sikker på, hvordan man taster 
sin score, efter runden, så tilbyder 
Sekretariatet gerne hurtig instruktion 
i brugen af GolfBox 
 
 

 


