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AUGUST No 13 

 
HGK Klubmesterskab 2022 
 
Weekenden 27. – 28. august blev HGK Klubmesterskab 2022 afviklet 
 
Der spilles i 12 rækker opdelt på køn og alder, som DGU har inddelt  

Totalt 62 HGK Klubmedlemmer var tilmeldt årets mesterskab – hvilket betyder der desværre ikke er tilmeldte 
delagere i alle rækker 

Som nyt tiltag og forsøg afvikles også et ”Stableford Klubmesterskab” i år. 

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 på tværs af alder.  
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Klubmestre 2022 
 
Herre Junior 

 Kristian Kruse Andersen – runner-up Oliver Grønborg Markussen 
 

Dame Junior (Kun én tilmeldt) 
 Julie Søby Frandsen 

 
Herre 

 Jesper Strøm – runner-up André Løvschall 
 
Dame 

 Anne Lasthein Hansen – runner-up Kristine Strøm 
  
Herre Midage 

 Sørens Platz – runner-up Martin Øvli Kristensen 
 
Dame Midage 

 Brit Lindum – runner-up Maria Drewniak Emmenegger 
 
Herre Senior 

 Jakob Bang Mikkelsen – runner-up Claus Thyrring 
 
Dame Senior (Kun én tilmeldt) 

 Lene Flytkjær Lundsgaard 
 
Herre Veteran 

 Anders Lauridsen – runner-up Michael Vibe 
 
Dame Veteran 

 Ingen tilmeldte 
 
Herre Superveteran 

 Jes Kjærsgaard Nielsen – runner-up: Leo Bo Laursen 
 
Dame Superveteran 

 Ingen tilmeldte 
  
Klubmester Herrer 

 Jesper Strøm – runner-up Jakob Bang Mikkelsen 
 
Klubmester Damer 

 Anne Lasthein Hansen – runner-up Brit Lindum 
 
Stableford mester – Herrer 

 Malthe Berg Pedersen (44 & 36 point) – runner-up: Søren Platz (37 & 41 point) 
 
Stableford mester – Damer 

 Julie Søby Frandsen (45 & 42 point) – runner-up: Kristine Strøm (36 & 37 point) 
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                               Julie Søby Frandsen       Kristian Kruse Andersen  

     
         Jesper Strøm             Anne Lasthein Hansen 

 

        
                                       Søren Platz                              Brit Lindum 
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                 Jakob Bang Mikkelsen        Lene Flytkjær Lundsgaard – Ann Laursen 
 

            
Anders Lauridsen                              Jes Kjærsgaard Nielsen  
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Danmarks største nærmest pinden-konkurrence: Road to Made in HimmerLand. 

 
Igen i år var Hammel Golf Klub med i Danmarks Største Nærmest Pinden ¨Konkurrence. 
  
Nærmest pinden-konkurrence på hul 6 i uge 33. 
 
Ugens dygtige og heldige vindere i Hammel Golf Klub blev 
 

 Mandag Leif Dalhoff med 160 cm 

 Tirsdag Jes Kjærsgaard med 140 cm 

 Onsdag Emil Bastrup med 130 cm 

 Torsdag Peter Anderson (Hvalpsund GK) med 78 cm 

 Fredag Jens Præstgaard Sørensen (Randers Fjord GK) med 182 cm 

 Lørdag Mogens Dahl med 804 cm 

 Søndag Helle Nørgaard Rasmussen (Herning GK) med 0 cm (HiO) 
 
TILLYKKE til alle 7 vindere som modtager indgangs billet til Made in Himmerland åbnings dag torsdag den 1. 
september. Tak for deltagelse til de mange medlemmer og gæster der skrev sig på listerne 
 

 
 
 

DRÆNRØR – Konkurrence 
 
Som omtalt i tidligere udgave af HGK News udskrev vi en 
konkurrence, om hvor mange meter drænrør der er lagt ned på hul 1, 
tværs over 18 og ikke mindst på hul 10. Rigtig mange var med på 
spøgen – nogle lidt vilde bud, og nogle lidt mere beskedne. Men én 
var tæt på - Berit Thuesen med hendes gæt på 1883 meter - kun 85 
meter fra det korrekte svar på 1798 meter. 
 
Berit har været på ferie derfor først nu foto og overrækkelse af Berit 
helt eget personlige Drænrør (med golfbolde) 
 
Tillykke til Berit 
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HGK Juniorafdelingen. 
 
Juniorafdelingen har haft spillere med til D-tour i Mollerup, 30. juli 2022. Hammel golfklub havde hele 9 
deltagere med i de forskellige aldersgrupper. Super flot tilmelding og repræsentation af Hammel golfklub. 
Amalie birk Nygaard og Mads Nøhr Søndergaard fik hver en flot 2. plads i deres respektive rækker. 
 
Juniorholdet havde vundet deres række i holdturneringen og skulle 11. august 2022 spille mod Silkeborg 
GK, som havde vundet deres pulje. Klubberne spillede om at komme videre til finaleweekenden, og det 
skulle foregå på neutral bane. DGU havde udvalgt Søhøjlandet Golf klub. Holdet tabte kampen, og er 
dermed ude af årets holdturnering. Holdet har spillet godt og fortjener ros for indsatsen. 
 
20. august 2022 har Hammel GK været repræsenteret ved Girls Only i Dejbjerg Golfklub med én spiller fra 
juniorafdelingen. En virkelig flot bane og anlæg, som kan anbefales, hvis man kommer på de kanter. 
 
Juniorafdelingen har 25. august holdt månedsafslutning og ”ORANGE-dag”. Der var stor tilslutning af både 
børn og forældre til juniorafdelingens indvielse af de Orange tee steder. I den anledning var der fine præmier 
til over og under 9 år. Der blev spillet noget godt golf og hygget med spisning i klubhuset efterfølgende. 
Vinderen u/ 9 år blev Theodor Højlund og vinderen over 9 år blev August Møller. 

 

 
 
 
 

             
 

Theodor Højlund og August Møller 
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Der var også præmie til bedste forældre, måske også lidt for 
udklædningen til Orange dag. 
 
 
 
 
 
 

 
27 +28 august 2022 var juniorafdelingen også repræsenteret ved årets klubmesterskab. Deltagere var Julie 
Søby Frandsen, Oliver Marcussen og Kristian Kruse Andersen. Resultaterne kan ses andetsteds i dette 
nyhedsbrev. 
 
Næste arrangement i juniorafdelingen bliver gentagelse af venskabsmatch med Lyngbygaard juniorafdeling 
fredag d. 16. september 2022. 
 
Træningen onsdage og spil fredage fortsætter ind til skolernes efterårsferie i uge 42. Herefter vil der ligesom 
sidste år blive arrangeret events i løbet af vinteren. OBS – DGU udbyder Vinter-tour hvis nogen skulle have 
lyst til at holde spillet ved lige henover vinteren. Kontakt juniorudvalget for nærmere info. 
 
2. juli 2022 afholdt juniorafdelingen sammen med DGU turneringen D-Tour i HGK. 
 
Hammel golfklub havde 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. 
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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.  
 
Og tak til Søren for at have åbnet shoppen, og selvfølgelig vor Manager Poul, som sørgede for at alle fik et 
scorekort mv. 
 
Der var stor ros til klubben for arrangementet både fra DGU og ikke mindst fra en masse forældre, der var 
imponeret. Det kan alle være stolte af. Og en god reklame for Klubben.  
 

Ekstraordinær generalforsamling. 
Den 29. august blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling hvor 42 stemmeberettigede medlemmer 
deltog. 
 
Formålet med den ekstraordinære generalforsamling var at få gennemført en vedtægtsændring som sikrer at 
alle medlemmer er orienteret om hvilke kandidater der er til valg til bestyrelsen før den ordinære 
generalforsamling afholdes. 
 
Referatet fra den ekstraordinære generalforsamling kan læses på hjemmesiden – klik her 
 
Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget, men ifølge vedtægterne (§12) skal vedtægtsændringer 
vedtages af mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer!  
 
Da 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke var repræsenteret på generalforsamlingen, skal der 
indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling hvor forslaget kan her vedtages af 2/3 af de 
repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal. 
 
Der bliver derfor indkaldt til ekstraordinær generalforsamling mandag den 12. september, kl. 19:00. 
Separat indkaldelse vil blive udsendt. 
 

Dialogmødet den 29. august 
Mødet blev afholdt i forlængelse af den ekstraordinære generalforsamling. 
 
Formålet med mødet var at orientere om status og forventninger til det kommende regnskabsår og samtidig 
give medlemmerne mulighed for at stille spørgsmål direkte til bestyrelsens medlemmer om løst og fast. 
 
Referat/noter fra mødet kan læses Klik her  
 
Mødet var yderst konstruktivt med mange gode og relevante indlæg og forslag fra de 42 fremmødte 
medlemmer. 
 
Bestyrelsen vil, på næste bestyrelsesmøde den 12. september, drøfte de forslag som fremkom og derefter 
orientere om plan for gennemførelse af de forslag som bestyrelsen mener skal realiseres. 
 

Udvikling af banen! 
Bestyrelsen har besluttet at der skal udarbejdes en langsigtet plan for vores fantastiske banes udvikling.  
 
For at denne plan kan blive bedst muligt forankret blandt medlemmerne og tage flest mulige af de forskellige 
ønsker og forventninger i betragtning ønsker bestyrelsen at etablere en gruppe som skal forestå 
udarbejdelse af planen. Bestyrelsen ønsker så bred en sammensætning af gruppen som muligt. 
 
Hvis du kunne tænke dig at deltage i arbejdet med at udvikle banen skal du sende en mail til 

bane@hammelgolfklub.dk – jo før jo bedre😊 

https://www.hammelgolfklub.dk/wp-content/uploads/2022/09/Referat-Ekstraordinaer-generalforsamling-Hammel-29-08-2022.pdf
https://www.hammelgolfklub.dk/wp-content/uploads/2022/09/Referat-Dialogmode-Hammel-Golfklub-29-08-2022.pdf
mailto:bane@hammelgolfklub.dk

