Hammel Golf Klub

FEBRUAR 2017
Arbejdet på og omkring banen fortsætter, for at blive klar til sæson start i jubilæumsåret 2017. Som
beskrevet tidligere har Greenkeeper teamet haft travlt omkring hul 8 og 9 hvor der er fjernet små selvsåede
træer.
I februar har teamet blandt andet arbejdet på hul 14 og 15.
Naturhegnet langs vejen, forbi 15. teested mod 14 green er
blevet trimmet, og er blevet rigtig flot.
Et lidt skævt andet (eller 3.-4. ) slag på hul 14, som ikke
lige tog kurven mod højre, men fortsatte ligeud, er nu til at
finde, og spille.
Samtidig har team af frivillige været rundt og beskære træer
rundt på banen
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Hammel Golf Klub 25-års Jubilæum

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.
Der arbejdes fortsat på festligholdelse af klubbens 25-års
Jubilæum.
Der udgives et 25-års Jubilæums Skrift – i bogform, og
med et eksklusivt eksemplar til hvert medlem
Lørdag den 1. april afholdes den officielle reception fra
13:30 til 16:30
Flere detaljer i næste udgave

Bestyrelsen arbejder på flere fronter på at festligholde
jubilæet. Ny hjemmeside, Jubilæum -skrift, og naturligvis
forskellige aktiviteter.
Mosevej 11B ● 8450 Hammel ● Telefon 86 96 18 19
www.hammelgolfklub.dk
info@hammelgolfklub.dk
Mere herom
i næste Nyhedsbrev.
Men glæd jer allerede.
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HGK Juniorudvalg
Hammel Golf Klubs Juniorudvalg har barslet med nyt tiltag. ”Bliv Mentor”
En Mentor er en ven og rådgiver, som gennem rådgivning,
vejledning og feedback deler ud af sin erfaring og sine
kompetencer, for at støtte spilleren i sin udvikling
Juniorudvalget søger, blandt Hammel Golf Klubs medlemmer,
folk, som har lyst ti at blive Mentor for en Juniorspiller.
Hjælp vores nye spillere godt på vej, til hvordan de skal gebærde
sig på golfbanen.
Meld dig på junior@hammelgolfklub.dk

HGK Elite
Både HGK Elite vil være tilbage i Volstrup Indendørs Center lørdag den 4. marts. Med kyndig vejledning af
Head Pro Ian Appleyard trænes der så alle er klar til sæson start 2017
HGK Elite spiller i Danmarksturneringe 2017:
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

Bekæmpelse af Muldvarpe
Vi skrev i januar udgave af Nyhedsbrev at der mangler 3 fælder. De er desværre ikke dukket op endnu. Kan
simpelthen ikke være rigtig at klubmedlemmer eller gæster bare fjerner fælder, fordi de måske lige mangler
dem hjemme. Dels er det jo nu en udgift for klubben, ved anskaffelse af flere fælder, og dels forsinker det
jagten på den undergravende virksomhed. Så dig der har ”lånt” fælderne – venligst sæt dem tilbage. Der er
frit lejde for en stund.
Eller hvis du har set en golfspiller går rundt med sin bærebag,
med sådan en fælde hængende på, vil vi meget gerne vide det.

Muldvarpen kan se sød og fordragelig ud, men kan udrette store skader på en golfbane. Vil vi
meget gerne undgå.
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Hammel Golf Klub & OK Benzin
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 Klubturneringer 2017
Turneringsudvalget, med Brit Lindum i spidsen arbejder på højtryk for at få Turneringskalenderen til at gå op
i en højere enhed. Flere aftaler er på plads, og der er åbnet for tilmelding på dem.
Løbende Hulspil vender tilbage i 2017 – men Thomas Kvistgaard som Turneringsleder – også her kan du
allerede nu tilmelde dig.

XL Golf
Det går forsat forrygende med tilmelding til XL Golf 2017 – men der er plads til flere.
Husk 2017 kan der for kun kr. 900,- spilles på Ikast, Randers, Tange Sø, Viborg,
Kalø og Norddjurs.
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 var der planlagt møde i Hammel. Men desværre havde en af de deltagende klubber
glemt de havde lokalt møde. Nyt møde aftalt til mandag den 27. februar – som desværre også blev aflyst
pga. manglende tilslutning. Afventer tilbagemelding for ny dato, hvor forhåbentlig alle kan deltage.

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

3

Hammel Golf Klub

Hammel Golf Klub ProShop By Golffather.dk
Vores fysiske ProShop er pt. lukket, da gulv i shop og værksted har fået grundig behandling. Dvs. slebet ned
og efterbehandlet, så det står flot og indbydende til sæson åbning
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 som meddelt på mail er der lige nu super tilbud på ECCO sko – frem til den 1. marts. Besøg
www.golffather.dk – se udvalget og send en mail til info@golffatner.dk med skoens navn og størrelse.
Herefter vil du modtage mail med besked om hvornår du kan afhente dine nye sko i ProShoppen – og
betaling finder først sted ved udlevering.
Og mere til dig – hvis du går på 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”.

Hammel Golf Klub
Nyhedsbrev Februar 2017
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