
 
 

1 

Hammel Golf Klub 
 

 

 
JULI No 10 
 
Banen lige nu 
 

 
 
Drænarbejdet på hul 1 og 10 er afsluttet. Som det fremgår af ovenstående dronefoto så er der stadig spor 
efter arbejdet. Hullerne er fyldt op med muldjord, og der er sået græs i områderne. 
 
Arbejdet har kørt helt efter planen, og de første par nedbørs dage har vist at arbejdet allerede virker. Selvom 
vi skal være bevidst om at der kan gå noget tid før naturen helt har tilpasset sig ændringerne i områderne 
hvor der er lagt drænrør. 
 
Hurtig Sommer Konkurrence: 
 
Vind dit eget drænrør – fyldt op med friske golfbolde, sponseret af GolfFather. 
 

Kom med dit bedste gæt – hvor mange meter drænrør er 
der sammenlagt lagt ned på hul 1/18 samt på hul 10? 

 
Send DIT svar til info@hammelgolfklub.dk med dit bedste gæt. Deadline for deltagelse er mandag den 11. 
juli kl. 12:00. Svaret og vinderen annonceres i næste udgave af HGK News.  
PS For god ordens skyld HGK Bestyrelse og Greenkeeper team kan ikke deltage i konkurrencen ☺  
 
Nyhed på banen – den opmærksomme spiller vil have noteret at, på alle 18 huller er der nu ”Orange 
Teested” markeringer lidt fremme på banen. Det er et 5. teested på vores bane, og beregnet til vores unge 
spillere, for hvem de 4 andre teesteder kan virke lidt langt. 
 
Så vi har nu 5 teesteder: Hvid 6020 meter, Gul 5661 meter, Blå 5327 meter, Rød 4945 meter samt det 
nye Orange med 3462 meter. Husk farve på teested har intet med alder eller køn – kun hvad man lige har 
lyst til at udfordre sig selv med.  
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Nyt fra Ian Appleyard 
 
Trænings tilbud med hold af 4 og to timers intensiv træning har virkelig været en succes. De fleste datoer er 
udsolgt – flere datoer annonceret og ligeledes udsolgt.    
 
Prisen er stadigvæk 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 ”Stabilitet i de lange slag” 
 

• Onsdag 13. juli kl. 10:00 – 12:00 Ekstra - UDSOLGT 

• Onsdag 13. juli kl. 15:00 – 17:00 - UDSOLGT 

• Søndag 17. juli kl. 10:00 – 12:00 – UDSOLGT 

• Søndag 17. juli kl. 12:45 – 14:45 Ekstra - UDSOLGT 

• Mandag 18. juli kl. 15:00 – 17:00 – UDSOLGT 

• Tirsdag 19. juli kl. 15:00 – 17:00 - Ekstra 

• Torsdag 21. juli kl. 15:00 – 17:00 – 2 pladser! 
 
Skynd dig med DIN tilmelding 
 
Vi ses til nogle spændende og inspirerende dage.  
 
 
Med Stor Golf hilsen 
Ian Appleyard  

 
HGK Junior Camp 
 
Den 28. og 29. juni 2022 holdt HGK juniorafdelingen sommer golf skole. Christian og Gunnar sørgede for 
nogle hyggelige dage med træning/leg og spil. Det var en stor succes og det vil helt sikkert blive gentaget i 
2023. 
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Der kom også pludselig en uventet gæst, som kan ses af billedet nedenfor. For de unge deltagere 
annonceret som en ”udenlandsk træner” – pludselig dukkede han op ”som et lyn” på par-3 banen  

 
 
Først efter lidt tid blev træner Christian genkendt – og så blev der spillet sjov golf på par-3 banen. Mange 
gode grin og total hygge. 

 
DGU D-Tour 2022 
 
Lørdag den 2. juli blev der afviklet en turnering for DGU Juniorer – D-Tour 2022 
 
D-Tour er en individuel turnering for børn og unge op til 24 år (dvs. til og med årgang 1997). Hensigten med 
denne turnering er at få så mange børn og unge ud og spille turnering som muligt. Turneringen er 
handicapregulerende, har fokus på udvikling og alle afdelinger afsluttes med en social fællesspisning, samt 
præmieoverrækkelse. 
 
D-Tour består af 6 afdelingen og finalespil (Super Cup, Mini Cup og Maxi Cup) fordelt på U13, U16 og U25. 
Hver gruppe spiller 2 forskellig niveauer: A-Rækken og Mester-Rækken inddelt på baggrund af handicap. 
 
Ud over de nævnte rækker, spilles der også om bedste bruttoscore i hver turnering. 
 
Hver afdeling afvikles 6 forskellige steder fordelt i hele landet på fastsatte spilledage. Som udgangspunkt 
afvikles der én turnering i hvert distrikt per afdeling. 
 
Dagens vindere: 
 
U13 A-Rækken (9 huller) Maxim Vasyagin, Gyttegård Golf Klub med 29 Stableford Point, med Kathrine 
Vognsen, Viborg Golfklub som runner up med 25 point. 
 
U16 A-Rækken (9 huller) Jeppe Østergaard Thrane, Herning Golf Klub med 24 Stableford Point, med Noah 
Sørensen, Juelsminde Golfklub som runner up med 24 point 
 
U25 A-Rækken (9 huller) Laura Juul Ørnstrup, Hammel Golf Klub med 23 Stableford Point, med Daniel 
Ebbesen, Silkeborg Ry Golfklub som runner up med 19 point 
 
 
U13 Mesterrækken (18 huller) Julius Alfred Madsen, Viborg Golf Klub i netto 73 slag 
 
U16 Mesterrækken (18 huller) Mathias Møller Nielsen, Randers Golf Klub i netto 69 slag, med Mille Perez, 
Kalø Golf Club som runner up i netto 70 slag 
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U25 Mesterrækken (18 huller) Tornek Thomsen, Tange Sø Golfklub i netto 67 slag, med Anne Bjerglund 
Hansen, Norddjurs Golfklub i netto 68 slag. 
 
Til turneringen Lørdag den 2. juli 2022 havde HGK 7 juniorspillere med til turneringen. Julie Bruun Nickelsen 
havde turneringsdebut. Laura Jul Ørnstrup vandt sin række i flot stil. Laura Birk Nygaard fik en fin 5. plads. 
Ligeledes fik Amalie Birk Nygaard en 5. plads. Jacob Haberman Hansen blev nr. 4 i sin række, men vandt 
konkurrencen med bedste bruttoscore, som giver en pokal. Silje Haugaard Christensen og Julie Søby 
Frandsen blev en erfaring rigere. 
 

 
 

 
 
Der skal lyde en stor ros til greenkeeper teamet for at stille en fantastisk bane til rådighed. 
 
Ligeledes fungerede Cafeen super godt. Lone og team havde bare vildt styr på maden til både spillere og 
forældre. Lignende ses ikke i mange andre klubber. Stor ros for forældre til de mange unge deltagere. For 
flot setup, med Velkomst skilt – og ikke mindst ”Players Lounge” til spillerne – frirum hvor de i fred og ro 
(uden forældre) kunne nyde deres frokost.  
 
Og tak til Søren for at have åbnet shoppen, og selvfølgelig vores Manager Poul, som sørgede for at alle de 
praktiske opgaver med buggy, scorekort, servicevogn mv. fungerede til alles tilfredshed 
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Gi’ en gave til Hammel Golf Klub 
 

Kære HGK Medlem,  
 
Here we go again  
 
En lille gave med en stor virkning. 
Hammel Golf Klub er som forening ikke momsregistreret og vores kontingent er derfor ikke pålagt moms, 
men det er mange af klubbens indkøb, såsom brændstof til greenkeeper maskiner, kontorartikler til 
Sekretariatet, og vareindkøb til Cafeen m.m., som Hammel Golf Klub ikke får momsrefusion for. 
 

101 medlemmer á kr. 200,- 
 

Mere skal der ikke til, førend at Hammel Golf Klub kan fastholde godkendelsen som godkendt gavemodtager 
i henhold til LL§8A 12, stk.3. og derved opnå delvis momsrefusion til optimering af banen.  
 
Hvad så nu – kan vi skaffe 101 medlemmer der hver vil donere minimum kr. 200,- til 2022 donation 
udgaven? 
 
Vi har endnu ikke endeligt fastlagt hvad gavebeløbet skal bruges til – så hvis du har én eller flere ideer til 
hvad beløbet (i 2021 godt 30.000 kr.) kan bruges til, hører vi gerne fra dig! Vi har allerede i starten af 2022 
modtaget gaver/donationer, men mangler lidt for at nå i mål. Så ønsker du at støtte HGK - send minimum 
200,- kr. til nedenstående MobilePay nummer.  
 

Husk ved angivelse af CPR/CVR No får du et skattefradrag for gaven! 
 
Tak til de medlemmer der allerede har doneret i år ☺ 
 

MobilePay No: 844312 
 
Husk når vi kommer i mål med 101 donationer kan vi søge om delvis moms refusion – i 2021 modtog vi ikke 
mindre end næster 300.000 kr. Så for en donation fra dig på beskedne kr. 200 gør DU virkelig en forskel.  
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Ian Tour de Espana – 2023 
 
Ny tur klar til Iberostar Royal Andalus med Ian Appleyard 


