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OKTOBER No 14 
 
Banen lige nu 
 

 
 

Arbejdet med anlæg af nyt Gul, Rød og Blå tee på hul 15 er afsluttet. Der er monteret 400 kvm rullegræs, og 
med det vejr vi har pt. så er der tæt på optimale vækstbetingelser, så det nye teested er klar til sæson start 
2023. 
 
Greenkeeper teamet er nu i fuld gang med forberedelserne til efterår / vinter bane. 

Hvad går tiden med, når græsset på banen stopper med at gro? Hvad har Greenkeeper teamet af opgaver i 
vinterhalvåret? 

Det er der måske nogen, der undrer sig over, men er du på banen også i vinterhalvåret, så ser du ofte 
greenkeeperne udføre forskellige opgaver. Nogle af dem er måske ikke helt gennemskuelige, så derfor får 
du her et udpluk af, hvad de er og har været i gang med. 

F.eks. kan man på en dag i november undre sig over, at sprinklerne rundt om ved greens på banen 
begyndte at sprøjte vand. Som om banen ikke var våd nok i forvejen! Nogle spillere er måske også nødt til at 
vente med udslag til green, fordi greenkeeperne stod i vejen, og andre får sig et pludseligt brusebad. 
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Øvelsen går da heller ikke ud på at vande greens, men på at tømme alle sprinklerslanger for vand, så de 
ikke bliver frostsprængt i løbet af vinteren. Det er også derfor, at vaskeanlægget til boldene på drivingrange 
ikke kører, når der er risiko for frost. Der er i alt omkring 170 sprinklere på banen, så det ville blive en dyr 
affære, hvis de blev frostsprængt. 

Ikke alle klubbens greenkeepere er ansat fuld tid hele året, så der er ikke lige så mange i sving om vinteren 
som om sommeren, og der skal også være plads til afspadsering af timer fra de travle dage. Men det er ikke 
sådan, at arbejdet ligger helt stille. Der bliver arbejdet med vinterbanen, så den med kort varsel kan sættes i 
gang – og greenkeeperne arbejder løbene på, at den bliver endnu bedre, både med udslagsstederne og 
vintergreens. Fokus for greenkeeperne er høj kvalitet både på sommer- og vinterbane, fortæller 
chefgreenkeeper Flemming Thorup. 

I værkstedet er teamet i fuld gang med at lave reparationer og service på de forskellige maskiner, der bliver 
brugt til fx klipning af græs på fairways, omkring og på selve greenen. Også buggier og andre maskiner 
bliver efterset eller repareret i vinterens løb.   
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HGK Udvalgsturneringen / Tak for Hjælpen 2022 

Det, at drive en klub som Hammel Golf Klub, kræver dygtige og motiverede medarbejdere, samt ikke 
mindst en "hær" af frivillige, der alle yder en kæmpe indsats for at få det hele til at køre. 2022 har igen været 
et fantastisk år for Hammel Golf Klub - takket være stor indsats fra medarbejdere, og hæren af frivillige. 
 
Som traditionen byder det sendte HGK Bestyrelse invitation i år til 116 frivillige, plus medarbejdere til en 
hyggedag i klubben. Startende med skøn morgenmad i Café 19, Greensome turnering og afsluttende med 
dejlig frokost i Café 19 – og præmier til dagens dygtigste spillere. 
 
Resultat af dagens turnering: 
 
Martin Haugaard Christiansen & Torben Gabriel med 38 Stableford Point, med Thomas Kvistgaard 
Kock & Bert Nielsen som runner up med 37 point 
 
Nærmest flaget: 

 Hul 6 Martin Haugaard Christiansen med 206 cm 

 Hul 9 Eddy Thorndal med 578 cm 

 Hul 11 Phillip Pedersen med 135 cm 

 Hul 13 Lars Lauridsen med 271 cm 

 Hul 15 Martin Haugaard Christiansen med 286 cm¨ 
 
Tillykke til dagens vindere. 
 
Tak til alle medarbejdere og de mange frivillige der 
alle har ydet en fantastisk indsats i 2022 for vores 
fælles klub. 
 
Vi håber at I har lyst til at fortsætte det fantastiske 
arbejde også i 2023. 
 
Hammel Golf Klub 
Bestyrelsen 
 
Husk: Uden frivillige ingen HGK  
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HGK Juniorafdelingen. 
 
Juniorafdelingen har haft spillere med til D-tour i Jelling, 3. september 2022. Hammel Golf Klub havde hele 6 
deltagere med i de forskellige aldersgrupper. Super flot tilmelding og repræsentation af Hammel Golf Klub. 
Jakob Habermann og Mads Nøhr Søndergaard blev henholdsvis nr. 1 og nr. 2 i deres række. De øvrige 
spillere Laura Birk Nygaard, Julie Bruun Nichelsen, Silje Haugaard Christiansen og Julie Søby Frandsen 
viste også fremragende golfspil, og blev placeret lige udenfor præmierækken. 
Det var årets sidste D-Tour.  
 

              
 
16. september 2022 blev årets anden Vendskabsmatch med Lyngbygaard Golf Klub afholdt. En rigtig 
hyggelig dag i Hammel Golf Klub med spil på banen og efterfølgende spisning i cafeen.  
Også de voksne fik lejligheden til at vise deres færdigheder på en golfbane. Næste år vil der ligeledes blive 
afholdt venskabsmatch. I foråret hos Lyngbygaard Golf Klub, hvor der satses på at lave overnatning og 
”Ryder cup” format med spil både dag 1 og dag 2. 
 

 
 
Juniorer fra Hammel Golf Klub tog dog alle præmierne i ungdom, hvorimod Jakob fra Lyngbygaard løb med 
præmien hos de voksne. 
 
De 4 præmietagere er August Løkke Møller, Julie Søby Frandsen, Johannes Lund og Mathias Holmen Lund.  
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24. september 2022 har Hammel Golf Klub været repræsenteret ved finalestævne i Girls Only i Køge Golf 
Klub ved Julie Søby Frandsen. Girls Only afholdes over 4 gange i løbet af året, og kan klart anbefales. 
Pigerne hygger sig. Køge Golf Klub er også et besøg værd. En virkelig flot bane og med fantastiske 
træningsfaciliteter.  
 
12. oktober 2022 har der været afholdt afslutning af udendørs træning. Christian havde lavet et godt 
arrangement med spil på par 3 banen både for børn og voksne. Efterfølgende var der spisning og 
præmieoverrækkelse i klubhuset. Stor tak til forældre og børn (36 i alt) for at skabe en god 
stemning/opbakning og i øvrigt at spille noget godt hyggelig golf. 
 
Igen i år Hammel Golf Klub repræsenteret ved sæsonfinalen på D-tour. I år var det Mads Nøhr Søndergaard, 
der flot har kvalificeret sig – TILLYKKE til Mads og klubben. Årets finale er henlagt til Esbjerg-området, 
således at de spiller foursome om lørdagen i Blåvandshuk GK og søndagen er der single matcher i Esbjerg 
Golfklub. Der er tale om en kamp mellem distrikterne 1, 2 og 3. Det er mega hyggeligt med overnatning og 
masser af sociale aktiviteter på tværs af klubberne.  
 
Billeder fra afslutningen: 
 

            
 

                
 

 
 
 
Der vil ligesom sidste år blive arrangeret events i løbet af vinteren. Hold øje på FaceBook.  
OBS – DGU udbyder Vinter-tour hvis nogen skulle have lyst til at holde spillet ved lige henover vinteren.  
 
Kontakt juniorudvalget for nærmere info. 
 
 
 
      


