
 
 

1 

Hammel Golf Klub 
 

 

 

DECEMBER No 17 
 
Hammel Golf Klub lige nu 

 

Nyt fra Bestyrelsen 
 
Aktiviteter på banen er meget begrænsede i de kolde december dage. Sne og frost har gjort at Greenkeeper 
teamet har koncentreret sig om vinterklargøring af maskinparken. På dage hvor banen har været åben for 
spil har det været meget begrænset med spillere på banen, der har trodset kulden. 

Set tilbage på året 2022 – og med et kig i ”historiebøgerne” har vi aldrig fået lavet så mange ting rundt på 
banen på en golf sæson. Alt sammen noget for at optimerer banen, gøre den bedre, smukkere og mere 
udfordrende.  
 
Vi kan i flæng nævne topdressing af samtlige fairways med 700 tons sand, stort drænprojekt på hul 1, 18 og 
10. samt hul 5 på Par-3. Nyt teested på rød/blå på hul 1 og gul/rød/blå 15. Popler på hul 3 og 4 er stynet, og 
nogle fjernet på hul 2/3, lille klubhus på par-3 banen fjernet og i fuld gang med at etablere nyt hus. Ny sti ved 
hul 9 – bagved 14. teested. Vild med Vilje områder med blomsterbede – biodiversitet. Langs hul 17 er træer 
og buske trimmet. Alt dette samtidig med alle de daglige opgaver er blevet udført, med rough, fairway og 
greens klippet, greens prikket helt efter den planlagte banepleje plan.  
 
Som omtalt i seneste udgave af HGK News har vi modtaget information fra Skattestyrelsen på vores 
ansøgning om delvis momskompensation for kalenderåret 2021. Beløbet er modtaget på vores bankkonto, 
så vi også i 2023 har mulighed for at arbejde med banen. 

Som det blev nævnt på Informationsmøde 29. august og senest ved Generalforsamlingen samles der et hold 
af HGK-medlemmer som ”Bane Panel” – på udenlandsk Advisory Board. Panelet skal komme med ideer til 
en stadig udvikling af banen og dermed skabe en ”rød tråd” i de projekter som igangsættes, med det mål at 
optimere oplevelsen og udfordringerne for medlemmer og gæster. Der indkaldes til første møde medio 
januar.  
 
En ny ting som der arbejdes med, er etablering af stationer til elbiler. Dansk Golf Union har forhandlet med 
forskellige aktører på markedet, og HGK har efterfølgende været i dialog med et par stykker, og valget er 
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faldet på Nordlys der vil etablere to standere med 4 udtag. Efter råd fra blandt andet DGU lægger HGK kV. til 
p-pladserne, mens Nordlys står for etablering af strøm, ladere og efterfølgende afregning. Dette pga. 
teknologien på området går så hurtig, at hvis HGK køber standere vurderer man at teknologien allerede efter 
ét år vil være forældet. Vi afventer udspil fra Nordlys. Mere herom senere. Vi er mange der stadig kører på 
alm. brændstof, men vi må nok erkende, at tiden er til alternativ.  
 
På årets Generalforsamling blev bænke på banen nævnt. Der arbejdes med projekt nye bænke rundt på 
banen, og deres placering. Flere af de eksisterende bænke trænger til vedligehold eller faktisk udskiftning. Et 
par virksomheder der kan levere den slags er HGK i dialog med. Vi forventer at have nye bænke rundt på 
banen til sæson start. Ligesom vi efterfølger opfordring fra Favrskov Kommune om affaldssortering. Så de 
eksisterende skraldespande ved teesteder fjernes, og erstattes af 2-3 stationer med mulighed for at sortere 
affald. 
 
Så med andre ord – det er december og stille sæson i golf verdenen, men Greenkeeper teamet, Bestyrelsen 
og Sekretariatet arbejder fortsat ufortrødent med mange forskellige projekter.  
 
HGK Bestyrelse ønsker alle medlemmer, gæster og leverandører GLÆDELIG JUL og Godt Nytår 
 
HGK næste måneds tid 
 
Banen er åben for spil når det vejrmæssigt er forsvarligt, Cafeen er lukket ned for vinteren og Sekretariatet 
har begrænset åbningstid. Telefon vil være åben de fleste dage. og mail er altid åben og besvares inden for 
max 24 timer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mangler du en dejlig Julegave – HUSK Endnu en klub i XL-Golf samarbejdet i 2023! 
 
Fra sæson 2023 er der 8 klubber som medlem af XL Golf, idet Grenaa Golf Klub netop er indtrådt som nyt 
medlem af XL familien. 
 
For kun kr. 1.000 kan man som medlem af XL Golf spille frit på Aarhus Aadal Golf klub, Viborg Golfklub, 
Ikast Golf Club, Randers Golf Klub, Kalø Golf Club, Tange Sø Golfklub og nu altså også Grenaa 
Golfklub  
 
Et XL-Golf medlemskab giver dermed adgang til at spille i alt 180 huller fordelt på de 8 klubbers baner. 
 
Hvis du ønsker at tegne et XL-Golf medlemskab for 2023 kan du gøre det ved at sende en mail med dit 
medlemsnummer til xlgolf@hammelgolfklub.dk, eller henvende dig i sekretariatet. 
 
Et XL-Golf medlemskab er en rigtig god Julegave til golfspilleren som har alt! Hvis din tilmelding er en 

Julegave, så angiv det i mailen, så venter vi til efter Jul med at oprette modtageren i systemet😊 

 
Husk - Det er kun fuldgyldige medlemmer i de respektive klubber som kan blive medlem af XL Golf! 
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