Hammel Golf Klub

JANUAR 2017
GODT NYTÅR
Først og fremmest GODT NYTÅR til alle HGK Medlemmer, Sponsorer og Leverandører.
Januar måned er traditionelt ikke den mest travle måned i Hammel Golf Klub. Mange medlemmer har pakket
deres udstyr ned og andre er rejst til varmere himmelstrøg. Men der er fortsat aktivitet – der bliver spillet golf
stort set hver dag på vores smukke bane.
Men selvom det er koldt og ikke den vilde aktivitet på banen sker der mange andre ting i klubben. F.eks, har
HGK Greenkeeper teamet travlt med vinterpleje. Greens er delvis åbne og lukket – 100 % afhængig af om
der er frost i jorden. Men Chefgreenkeeper Eddy Glinjui kan allerede sige nu at greens er flotte efter
årstiden. Greens er blevet sprøjtet/behandlet med godkendte midler, så vi er blevet forskånet for
sneskimmel, svampeangreb og andre mindre behagelige ting. Så derfor her endnu engang et ønske om
forståelse fra klubbens medlemmer. Der er på ingen måde for at drille eller genere, at vi i perioder spiller til
vintergreens – det er udelukkende for at sikre at vi er klar til golf sæson 2017 med gode og flotte greens. På
forhånd tak.
Greenkeeper teamet har også haft travlt omkring søen på hul 9 og 10 – små selvsåede træer er fjernet, for
at give luft til de voksne træer, og samtidig give bedre udsyn, og dermed sikkerhed ved spil af hullerne.
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Hammel Golf Klub i 2017

Hammel Golf Klub 25 års Jubilæum
Mandag den 30. marts 1992 holdt Hammel Golf
Klub stiftende Generalforsamling på Hotel
Hammel. Hvilket jo så alt andet lige betyder at vi
alle kan fejre 25-års jubilæum i år.
Bestyrelsen arbejder på flere fronter på at
festligholde jubilæet. Ny hjemmeside, Jubilæum skrift, og naturligvis forskellige aktiviteter.
Mere herom i næste Nyhedsbrev.
Men glæd jer allerede.
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OK Benzin Sponsoraftale
Husk at HGK har en sponsoraftale med OK Benzin. Så hver gang du tanker
på et OK kort, kan det mærkes i klubkassen.
Men det gælder faktisk ikke kun OK Benzin – også OK Mobil og OK El kunder.
Det eneste du skal gøre er at sikre at dit
OK kort er tilmeldt. Hvis du ikke allerede har et OK kort,
er det blot at udfylde formular på www.ok.dk

HGK Juniorudvalg
Hammel Golf Klubs Juniorudvalg er vokset og er nu en om muligt endnu mere dynamisk og engageret
gruppe. Nye medlemmer i udvalget kombineret med ”gamle” garvede.
Der er afholdt Jule Hygge med spil på banen, saftevand og æbleskiver og ”snolder” i klubhuset – og
naturligvis pakkespil.
Første trænings tur til Volstrup er gennemført, under kyndig instruktion af Ian Appleyard, den 8. januar med
stor succes, og næste er allerede planlagt til 4. marts.
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HGK Elite
Også klubbens Elite gruppe har været i Volstrup Indendørs træningscenter. Faktisk samme dag som
juniorerne. Også Elite deltagene havde en god træningsdag. God træning op til start på Danmarks
Turneringen, hvor HGK i 2017 spiller som følger:
HGK Dame Elite 2. Division Vest, skal møde Ørnehøj, Randers og Skanderborg
HGK Dame Kvalifikationsrække skal møde Herning, Trehøje og Brande
HGK Herre Elite 4. division Vest skal møde Kalø, Silkeborg/Ry og Ikast
HGK Herre Kvalifikationsrække skal møde Grenå, Lyngbygaard og Himmelbjerg

Afdelingen for Undergravende Virksomhed
Eller måske mere korrekt. ”Udvalget for Bekæmpelse af Muldvarper”. I året der er gået, har Chef for jagten,
Per Tvede fanget ca. 30 muldvarper
Per er glad for den store interesse for arbejdet, da mange fortæller, når der er dukket nye skud op rundt om
på banen. Det er meget vigtigt at være på pletten hurtig, så vi kan få gjort noget ved det, så vi ikke risikerer
de små væsner ødelægger vores smukke bane.
Der var 3 fælder på hul 5 før Jul, men de er væk nu. Så hvis der er nogen der har ”lånt” dem, vil vi meget
gerne have dem retur igen, når I er færdige med at bruge dem. Please!

Mosevej 11B ● 8450 Hammel ● Telefon 86 96 18 19
www.hammelgolfklub.dk  info@hammelgolfklub.dk

Hammel Golf Klub
HGK Klubturneringer 2017
Turneringsudvalget, med Brit Lindum i spidsen arbejder på højtryk for at få Turneringskalenderen til at gå op
i en højere enhed. De første aftaler er på plads, og udvalget håber at have kalenderen klar til sæsonstart.

XL Golf
Som nævnt i tidligere Nyhedsbreve er XL Golf klar til sæson 2017, nu med deltagelse af klubberne Ikast,
Randers, Tange Sø, Viborg, Kalø og Norddjurs. For kun kr. 900,- kan HGK fuldtids medlemmer således
spille frit på de deltagende XL Klubber.
Mange har allerede tilmeldt sig – men der er også plads til DIG –
Så Skynd dig at tilmelde dig, så du allerede nu er klar til at besøge banerne.
Send en mail til xlgolf2017@hammelgolfklub.dk – og du er tilmeldt

ERFA Møder
Hammel Golf Klub har i flere år haft et ERFA samarbejde med golf klubberne Grenå, Ebeltoft og Kalø. Og til
dem der er i tvivl om ERFA – ”gruppe hvor man samles omkring fælles interesse, med det formål at udvikle
sig fagligt gennem erfaringsudveksling og videndeling”
Mandag den 30. januar får vi således besøg fra vores ERFA Klub venner – vi ser frem til nyt konstruktivt
møde.

Hammel Golf Klub ProShop By Golffather.dk
Vores fysiske ProShop er pt. lukket, og der afvikles ferie – men det behøver ikke afholde dig for at handle.
For udover butikken på Mosevej er der også en webshop – check adressen www.golffather.dk– og hvis du
registrerer dig som kunde, modtager du et gavekort på kr. 100,- til køb af Bridgstone golfbolde – og du
behøver i første omgang faktisk ikke foretage en handel.
Og mere til dig – hvis du går FaceBook og ”liker” / ”Syntes Godt Om”
Golffather inden den 15. marts – så deltager du i lodtrækningen om
enten en BUSHNELL Tour V3 kikkert (værdi kr. 2.299,-) eller et TOMTOM
Golfer GPS Ur (værdi kr. 1.499,-) Vinderen kontaktes direkte – og
bestemmer selv, om det skal være kikkert eller ur. Så skynd dig på FaceBook og ”Like Golffather”.
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