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AUGUST No 12 
 
Banen lige nu 
 
 
 

Vild med Vilje 
 
Biodiversitet – måske det pt. mest brugte ord i det danske sprog. Alle taler om det – Hammel Golf Klub gør 
noget ved det.  

 
”Blomsterbedenes” status 
 
Blomsterbedene er areal under reparation 
(blå pæle), hvorfra der kan tages 
lempelse uden straf (frit drop)! Læs 
hvorfor og hvordan.  
 
I forbindelse med oprensning af vores 
søer og andre arbejder på banen – har vi 
brugt den overskydende jord til at lave et 
antal ”høje”. De er alle placeret i roughen, 
hvor der tidligere var græs. For at jorden 
kan få mulighed for at sætte sig, har vi 
valgt at markere områderne som Areal 
Under Reparation (Blå pæle) 
 
For at øge biodiversiteten på banen og 
samtidig skabe lidt afveksling er ”højene” 
tilsået med en Blomstereng frøblanding, 
og står netop nu i fuldt flor. 
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Det har imidlertidig affødt en del spørgsmål omkring ”Blomsterbedenes” status! 
 
Som udgangspunkt er områderne en del af det generelle område (uplejet rough) hvor bolden, for ikke at 
være tabt skal findes inden for 3 minutter og spilles som den ligger. 
 
Vi har som nævnt valgt at markere dem som Areal Under Reparation for at jorden kan sætte sig og for at 
blomsterne kan etablere sig. 
 
Det betyder at du kan vælge at spille bolden som den ligger ELLER tage lempelse uden straf (frit drop) når 
din bold rører ved eller er i området markeret med blå pæle (se regel 16.1 a og b) 
 
Hvis du vælger at tage lempelse, skal du finde nærmeste punkt for fuld lempelse og droppe indenfor en 
køllelængde, ikke nærmere flaget. 
 
Hvis din bold ikke bliver fundet, men det er en kendsgerning eller så godt som sikkert (se definitionen i 
golfreglerne), at den kom til at ligge stille i området, må du tage lempelse efter regel 16.1 b! 
 
Det gør du ved at bruge det skønnede punkt, hvor bolden sidst krydsede grænsen til området, som 
referencepunkt, og derefter finde nærmeste punkt for fuld lempelse og droppe indenfor en køllelængde, ikke 
nærmere flaget. 
 
Se Golfreglerne for mere information om, hvordan du skal tage lempelse, hvis din bold, er i eller på et 
unormalt baneforhold, men ikke er fundet. 
 
HUSK at ovenstående kun er gældende HVIS området er markeret med Blå Pæle! 

 
 
Klubmesterskab 2022 
 
I weekenden 27. – 28. august afvikles årets Klubmesterskab 
 

 
 

Der gennemføres kun Mesterskaber i de alders rækker hvor der er minds to tilmeldte 

 

https://www.randa.org/da-DK/rog/players-edition/rule-16
https://www.randa.org/da-DK/rog/players-edition/rule-16
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Der spilles i 12 rækker opdelt på køn og alder, som DGU har inddelt som følger: 

 Rækken med navnet "H junior" er for herrer, til og med det år, spilleren fylder 18 år. 

 Rækken med navnet "D junior" er for damer, til og med det år, spilleren fylder 18 år. 

 Rækken med navnet "Herre" er for herrer, fra og med det år, spilleren fylder 19 år. 

 Rækken med navnet "Dame" er for damer, fra og med det år, spilleren fylder 19 år. 

 Rækken med navnet "H midage" er for herrer, fra og med det år, spilleren fylder 30 år. 

 Rækken med navnet "D midage" er for damer, fra og med det år, spilleren fylder 30 år. 

 Rækken med navnet "H senior" er for herrer, fra og med det år, spilleren fylder 50 år. 

 Rækken med navnet "D senior" er for damer, fra og med det år, spilleren fylder 50 år. 

 Rækken med navnet "H veteran" er for herrer, fra og med det år, spilleren fylder 60 år. 

 Rækken med navnet "D veteran" er for damer, fra og med det år, spilleren fylder 60 år. 

 Rækken med navnet "H superveteran" er for herrer, fra og med det år, spilleren fylder 70 år. 

 Rækken med navnet "D superveteran" er for damer, fra og med det år, spilleren fylder 70 år 

Nye ”Stableford” Klubmesterskaber. 

De årlige klubmesterskaber burde være en fest som et stort antal medlemmer deltager i. Det er desværre 
langt fra tilfældet. De seneste år har kun knap 60 medlemmer deltaget i selve turneringen, ikke mange når vi 
har mere end 650 medlemmer i alle aldre som kan deltage (fuldt medlem, hjemmeklub og HCP 36 eller 
lavere). 

Når jeg spørger et medlem hvorfor han/hun ikke deltager i klubmesterskaberne, er den mest almindelige 
begrundelse: ”jeg kan jo alligevel ikke vinde når der spilles uden HCP”, er et argument som det, i de fleste 
tilfælde, er svært at argumentere imod. 

For at imødegå ovennævnte indfører vi derfor en turnering i turneringen. Turneringen har kun to runder 
(runde 1 &2 i Klubmesterskaber 2022) og der spilles Stableford med fuldt HCP. Der kåres vindere for 
henholdsvis herre og damer tværs af alder.  

Så kom ud af busken, meld dig til årets Klubmesterskaber og vær med til at gøre weekenden til en fest! 

Klubmesterskab Turneringen er en lukket turnering for medlemmer (fuldt medlemskab) af Hammel Golf Klub, 
som samtidig har Hammel Golf Klub som hjemmeklub. 

Der spilles på Hammel Golf Klub's 18-hullers bane. 

Ved lige score afgøres placeringer efter sidste 18, sidste 9, sidste 6, sidste 3 og sidste hul. Placeringer deles 
ved lige score. Delt 1. plads afgøres ved sudden death omspil. 
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Golf Arena Århus   
 
Som nævnt i HGK News No 5 – 2022, har HGK indgået aftale med Golf Arene Århus for sæson 2022.  
Aftalen betyder at GAA vil være på drivingrangen i HGK med min. 2 Trackman.  
 
GAA vil være i Hammel Golf Klub på følgende datoer i august og september. Håber der komme lige så 
mange som benyttede sig af tilbuddet i april, maj og juni 
 

9. og 20. august, samt 17. september 
 

For at benytte Trackman skal du tegne et medlemskab af GAA eller 
betale i forbindelse med dagen. 
 
Som en del af aftalen råder HGK over en Trackman i 3 timer på hver af 
ovennævnte datoer. Det giver mulighed for at DU kan booke Trackman 
lektioner hos Christian på disse dage – tirsdage kl. 15:00 – 18:00 – 
lørdage 10:00 – 13:00. 
 
Check mere info på www.golfarenaaarhus.dk  
 
 
Danmarks største nærmest pinden-konkurrence: - Road to Made in HimmerLand. 

 
Igen i år har Hammel Golf Klub valgt at deltage i Danmarks største nærmest pinden-konkurrence : Road to 
Made in HimmerLand 2022. Aktiviteten understøttes af Made in HimmerLand med flotte præmier. 
  
Nærmest pinden-konkurrence på hul 6 i uge 33. 
 
Alle, der spiller 18-huls banen i uge 33 kan deltage i konkurrencen, og der er flotte præmier på højkant. 
 
Der vil være Nærmest flaget på HUL 6. Der skal spilles fra GUL Tee for herrer og RØD for damer. 
 
Du skal dog have en spillemakker med som markør og slaget skal indgå i en tællende runde. Det er gratis at 
deltage. Scorekortet skal indberettes og 
godkendes på dagen. 
 
Så hvis du slår et slag, der ligger tættere på 
flaget end dagens hidtil bedste, så husk at 
skrive dig på sedlen ved green og få din 
markør til at kvittere for slaget. Hvis du ved 
dagens afslutning har slået dagens bedste 
slag vinder du en torsdags-billet den. 1. 
september til Made in HimmerLand 2022. 
  
Vi glæder os til at se dig i klubben i uge 33 
og hvem ved, måske bliver det dig, der skal 
til HimmerLand gratis den 1. september og 
se golf i verdensklasse i 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.golfarenaaarhus.dk/
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WebPuls Turnering 2022 
 
Søndag den 7. august blev WebPuls Turnering 2022 afviklet 
 
60 HGK medlemmer var tilmeldt turneringen - og klar til gunstart kl. 9:00 
 
DMI havde lovet tørvejr frem til 13:00 - kunne de ikke helt overholde. Men ellers flot golfvejr - stort set ingen 
vind, og kun lidt vand på de sidste huller. Banen stod flot og indbydende - hvilket resulterede i meget flotte 
score. 
 
Til dagens turnering var Golf Arena Århus på plads på 1. tee med Trackman, så alle deltagere fik tilbudt 
måling af svinghastighed, længde, spin mm. I løbet af den kommende uge vil alle deltagere modtage mail 
med deres personlige rapport 
 
A-Rækken (Slagspil) VInder Thomas Børsen i netto 64 slag, med Michael Christensen der var rundt i netto 
69 slag 
B-Rækken (Stableford) Vinder Michael Vibe med 43 point, med Peter Lærke som runner op med 38 point 
C-Rækken (Stableford) Vinder Ole Pedersen med 42 point med Mogens Dahl med 40 point 
 
Nærmest flaget på banens 5 par-3 huller 
Hul 6 - Lars Blicheer med 210 cm 
Hul 9 - Mikkel Søndberg med 308 cm 
Hul 11 - Mogens Kjeldsen med 11 cm 
Hul 13 - Lars Bundgaard med 229 cm 
Hul 15 - Kent Thomsen med 369 cm 
 
Tillykke til dagens vindere - totalt 
leaderboard kan ses på GolfBox 
 

 
 
Tak til dagens sponsor WebPuls v/Sonny Leach for flotte præmier 
 
 

Nyt fra Pro’erne 
 
Der har været stor tilslutning til de kurser Ian har afholdt i Juni/Juli – Tak for det  
  
Det blev til 7 kurser a 2 timer med temaet ”højt og lav indspil” + ”bunkerslag” og 7 kurser a 2 timer med 
temaet ”få mere stabilitet i de lang slag”. 
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Jeg håber det har givet bonus for deltagerne – hvis ikke skal man blive med at øve på de ting vi snakkede 
om og måske overveje at være med igen da golf handler om gentagelse og gentagelse og man kan ikke få 
tingene at vide for mange gange!!  
 
Jeg har en elev som er meget flittig gæst hos 
mig, dem han spiller med spørger ham ”hvorfor 
går du så meget til træning? du spiller jo 
godt!”  
 
Hans svar er ”jeg spiller godt FORDI jeg går så 
tit til træning”  
 
Jeg har oprettet flere kurser med temaet 
”Stabilitet i de lang slag” 
  
17. august - kl. 14:45 – 16:45 - UDSOLGT  
21. august – kl. 10:00 – 12:00   
23., august kl. 14:45 – 16:45 
 
Pris kr. 300,- max 4 pers. - tilmelding via 
GolfBox – ProPlanner  
  
Da jeg afholdt kortspils kursus, fandt jeg ud af der er et stort behov for mere træning!!  
 
Stort set alle har svært ved at slå et ordentligt bunkerslag. De professionelle siger at bunkerslag er det 
letteste slag i golf. Det tror jeg de færreste klubgolfere er enige i. 
 
Jeg har derfor oprettet et kursus som hedder ”lær hvordan man slår et bunkerslag” 
  
Det er ikke så svært hvis man følger nogle ret simple instrukser. 
 
8. august kl. 15:15 – 16:45  
12. august kl. 14:15 – 15:45  
17. august kl. 10:00 – 11:30  
  
Pris kr. 300.- max 4 pers - tilmelding via GolfBox – Proplanner   
 
Bliver der igen stor tilslutning opretter jeg gerne flere kurser.  
 
Er man 4 personer som gerne vil træne sammen, finder vi en dato og tidspunkt som passer jer. 
 
 
Ud over ovenstående tilbud fra Ian Appleyard – har Christian Nordby oprettet følgende kurser 
 
12. august 14:00 – 15:00 Skab mere fart i dit swing – Powerkursus 
20. august 11:00 – 12:00 Gå Til Golf. 
10. september 11:00 – 12:00 Gå Til Golf 
24. september 11:00 – 12:00 Gå Til Golf 
 
Pris kr. 200.- max 5 pers - tilmelding via GolfBox – Proplanner  
 
Mange Golf Hilsner   
Ian & Christian 
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Sponsoraftale med OK 
 
Klubben indgik 1. januar en sponsoraftale med OK, som kan give et bidrag til klubben hver gang du tanker 
benzin, vi har nu modtaget status for det første halve år i 2022, som desværre ikke er helt så positivt, som vi 
kunne håbe på. 
 
Der er i perioden oprette 9 nye OK kort, efter besøg af OK konsulent. 
 
Men desværre er der kun 39 medlemmer der valgt at støtte klubben gennem deres OK kort, og kun 9 
medlemmer der også køber el gennem OK, og ingen mobilkunder, så samlet for første halvår, giver det kun 
et tilskud på 608,-kr. 
 
Med godt 1000 medlemmer, må vi kunne gøre lidt bedre, selvom vi naturligvis har fuld respekt for at der kan 
være medlemmer som allerede, gennem deres OK kort, støtter andre gode formål i lokalområdet. 
 
Sponsorordningen er i øvrigt udvidet med en firmamodel, så også virksomheder med én eller flere biler og 
med OK kort, kan vælge at lade deres støtte gå til HGK, så måske kender du nogen der ikke er opmærksom 
på denne mulighed, så hjælp dem lidt på vej. 
 
Vi håber naturligvis at flest mulige af vore medlemmer vil støtte op om denne sponsoraftale, som uden den 
store indsats kan bidrage til klubbens drift. 
 
Du skal gå ind på www.ok under mit OK, Min OK profil, vælg ikon Min Sponsorklub, her angiver du at du 
gerne vil støtte Hammel Golf Klub. Når du har koblet HGK op som din støtteklub, får klubben 5 øre pr. liter 
benzin du tanker, uanset hvor i landet du tanker. Hvis du herudover også køber el gennem OK, eller har et 
mobilabonnement hos OK, øges støtten til 10 øre, og har du begge dele hos OK vil støtten være 15 øre pr. 
liter benzin. 
 
En del af sponsoraftalen indebærer at klubben skal sikre 10 nye OK benzinkort om året, for at aftalen kan 
fortsætte, så hvis du ikke allerede har et OK benzinkort, eller en OK App, bør du naturligvis se at få et nu, for 
at støtte din klub. Når du anmoder om et OK benzinkort, skal du samtidig oplyse OK om at din støtte skal gå 
til Hammel Golf Klub, for på den måde registrerer OK det antal nye kort der oprettes i perioden.     
 
Foretrækker du OK–Appen, kan denne downloades, opret profil, log ind og vælg den klub du vil støtte 
(HGK), så støtter du hver gang du tanker benzin, uanset om du betaler med MobilePay, Dankort eller OK 
benzinkort.  
 
 

 

http://www.ok/

