
HAMMEL GOLF KLUB

SOMMERTILBUD 
GREENFEE JULI OG AUGUST 

Kr. 200,-

Hammel Golf Klub • Mosevej 11b • 8450 Hammel  Tlf. 8696 1819 • info@hammelgolfklub.dk  • www.hammelgolfklub.dk 

Hammel Golf Klub tilbyder Naturskønne Udfordringer på banens 18 huller. 
Banen er smukt beliggende i et let bakket terræn nær Frijsenborg Skov og Hammel by. 
Banen byder på 18 spændende huller, der stiller store krav til alle spillere, begyndere 
såvel som rutinerede. Med kuperede fairways og greens, 54 bunkere samt vand i spil  

på 11 af de 18 huller, er der udfordringer nok at tage op.
Banens længde er 6020 meter fra hvid tee, 5661 meter fra gul tee, 

5327 meter fra blå tee samt 4945 meter fra rød tee.

Hammel Golf Klub tilbyder sine gæster, udover en herlig afslappende golfrunde, 
faciliteter som Café 19 med et stort udvalg af drikkevarer og lækre retter. 

En tilhørende ProShop med stort udvalg. Klubben tilbyder træningsmulighed med 
PGA Pro Ian Appleyard (tidsbestilling er nødvendig). 

Hammel Golf Klub har verdens første ”Personal Impact Golf Training Program” 
– en helt unik og anderledes trænings metode.

 Tilbuddet gælder alle dage i juli og august måned – og kan ikke kombineres med andre tilbud eller rabatter.

4948

Tørre tal og vise ord om golf

Hvad er egentlig chancen for at lave hole-in-one to gange på én 
golfrunde? Hvad har de hårdføre golfbolde til fælles med skrøbelige æg? 

Tal er vigtige i golf. På mange plan. Der 
er fx handicap, scorekort og væddemål 
at holde styr på. For medlem nummer 2 i 
Hammel Golf Klub, Erik Maagaard, er der 
også alle de Nybolig-matcher, han har stå-
et i spidsen for samt de 25 år, han nu har 
fulgt klubben. Og så er der de mange fri-
villige og tallene på bundlinjen, som er to 
uløseligt forbundne størrelser.

„Det har kun været muligt at drive 
Hammel Golf Klub på grund af de mange 
frivillige, som år e�er år har været parate 
til at hjælpe klubben ved at stille deres 
arbejdsindsats til rådighed. O�e i ganske 
mange timer,“ forklarer Erik Maagaard. 

hammel golf klub i tal
Vi har med hjælp fra blandt andet Golf-
box booking set lidt nærmere på, hvordan 
Hammel Golf Klub egentlig ser ud – fortalt 
med tal. Klubben, som ved den sti�ende 
generalforsamling talte 48 medlemmer, og 
som med udgangen af 2016 havde næsten 
20 gange så mange medlemmer, nemlig 935.

I perioden fra den 1. januar til den 20. 
december 2016 bestilte de 935 HGK-med-

lemmer i alt 22.363 tider, hvilket svarer til 
et gennemsnit på 63 tider per dag. Et en-
kelt medlem er den absolu�e topscorer 
med 188 bestilte tider, som fortæller os, at 
medlemmet sådan cirka må have været at 
finde på banen hver anden dag. De 10 mest 
fli�ige medlemmer har tilsammen booket 
1.112 tider i 2016.

Hammel Golf Klub er imidlertid også 
populær blandt greenfee-spillere. Hele 
3.389 individuelle greenfee-spillere booke-
de således tid i HGK i 2016, hvor Top10-gæ-
sterne alene tegnede sig for 142 tider. Lagt 
sammen med de fli�ige HGK-medlemmers 
22.363 bookede tider bliver det alt i alt til 
25.752 bestilte tider i 2016.

850 golfspillere har i perioden deltaget 
i de 10 turneringer, klubben har a�oldt. 
Desuden har Herreklubben afviklet 32 tur-
neringer med 1741 runder, Seniorklubben 
25 turneringer med 2.093 runder, Dame-
klubben har gennem deres månedsafslut-
ning registreret sig for 8 turneringer med 
451 runder samt deres onsdags-turnerin-
ger, som tilsammen giver 510 runder. Dertil 
kommer omkring 30 Company days med 

ros fra en sulten susanne
Der er Baneservice. Og så er der baneser-
vice i mere bred forstand. Her gør Café 19 
sig også gældende, og det har blandt man-
ge medført stor begejstring. Således også 
hos kvindehåndboldlandsholdets tidligere 
målmand Susanne Munk Wilbek, som for 
år tilbage gæstede Hammel Golf Klub og 
roste initiativet ved hul 16: 

Når man e�er at have været igennem 
det strabadserende Amen Corner på hul 
8, 9 og 10 har fået modet og dermed også 
appeti�en tilbage i løbet af de næste hul-
ler, venter en behagelig overraskelse ved 
hul 16. Her finder man nemlig menukort 
og telefonnummer til caféen, så alt kan stå 
parat, når man er klar til hul 19.

Velbekomme – og på gensyn i Café 19.


