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Hammel Golf Klubs 25 års jubilæum
Lørdag den 1. april blev Hammel Golf Klub 25-års jubilæum fejret i stor stil.
Godt 220 klubmedlemmer og gæster var mødt op, og kunne nyde denne dejlige forårsdag i klubben.
Café 19 bød på øl, vin og sodavand - og grillen var tændt ... og flittigt besøgt.
Kl. 14:30 holdt Klubformand Kim Bjerregaard tale foran klubhuset, og junior medlemmer Laura og Oliver
afslørede den flotte sten med det indgraverede klub logo. Hele 9 klubmedlemmer, der var med tilbage i
1992, var mødt op - og blev foreviget ved klub stenen.
Endnu en dejlig dag i Hammel Golf Klub
Tak for det flotte fremmøde, de mange gaver og donationer – og TILLYKKE med vores 25-års jubilæum

Nyt fra regeludvalget
Regeludvalget har i øjeblikket travlt med at uddanne alle de nye medlemmer, der heldigvis strømmer til
Hammel Golf Klub. Det er en stor fornøjelse at undervise de mange nye i det eksisterende regelsæt, som
gælder indtil den 1. januar 2019.
Lokalreglerne for 2017 er netop blevet godkendt af DGU og trykt på scorekortet, og der er lavet opslag i
klubhuset.
Der har været et par spørgsmål til fårefolden, som jeg lige vil svare på her:
Spm. 1: Må man gå ind og hente sin bold?
Svar: Ja, det må man gerne.
Spm. 2: Når fårefolden er fjernet, står der nogle brune pæle tilbage. Er der lempelse for disse pæle, hvis de
er til gene for ens stance eller tilsigtede sving?
Svar: Ja. Her gælder de almindelige golfregler om ikke flytbare forhindringer. Der er lempelse i henhold til
regel 24-2b.
Som et eksempel på revisionen af reglerne pr. 1. januar 2019 er der efter anbefaling fra DGU lavet en
lokalregel, som fjerner straffen hvis en bold uforsætligt flyttes på green - f.eks. hvis man kommer til at sparke
til sin bold. Der er også lavet opslag om dette i klubhuset.
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Hvad sker der den 1. januar 2019?
Den 1. januar 2019 vil nye reviderede golfregler træde i kraft.
I det følgende skal jeg prøve at gøre rede for hvorfor, og hvad det
kommer til at betyde.
Hvorfor lave reglerne om?
Golfreglerne har altid været i konstant forandring for at imødekomme
tvivlspørgsmål og for at løse situationer, der løbende opstår verden
over, når spillet spilles.
Men de mange små ændringer har over tid gjort reglerne mere og
mere komplekse og svære at forstå og følge.
Her er de væsentligste grunde til nu at lave en mere gennemgribende
revidering af golfreglerne:

1. Reglerne er komplicerede og formålet med de enkelte regler er ikke altid klart
Antallet af regler er uoverskueligt for mange
Det er af og til svært at finde svar på regelsituationer
Sproget i regelbogen er kompliceret
Mange regler er ikke intuitive, og nogle af reglerne opfattes ikke som værende fair
2. Mange af reglerne føles ikke så vedkommende for de fleste almindelige golfere
Dette er bl.a. fordi, mange finder reglerne unødigt komplekse og svære
Reglerne kan ligefrem skræmme potentielle golfere væk
Reglerne understøtter ikke direkte de udfordringer, som golfspillet står over for, herunder spilhastighed.
Målet med ændringerne er altså at gøre reglerne lettere at forstå og anvende, at gøre dem mere simple og
mere fair.
Det er i den forbindelse forventningen, at antallet af regler vil falde betragteligt.
Indtil august 2017 beder R&A og USPGA alle interesserede golfere om at komme med feedback til de
foreslåede ændringer.
Fra august 2017 og frem til begyndelsen af 2018 vil regelændringerne blive færdiggjort, så de kan blive trykt
og gjort klar til anvendelse fra 1. januar 2019.
Hvis du ønsker at se, hvilke ændringer der foreslås, kan du gå ind på www.randa.org og læse om det.
Her kan du også give din mening om ændringerne til kende.

Nye medarbejdere


Mark Nicolls Stubbing er pr. 4. april og sæsonen ud
ansat som Greenkeeper assistent. Mark er uddannet
greenkeeper og har de seneste år arbejdet i
Søhøjlandet Golf, og tidligere Aarhus Aadal Golf Club
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Jeanette Nielsen er pr. den 10. april og sæsonen ud
ansat som Cafeassistent. Jeanette har erfaring fra
Bowl’n Fun, Delikatesser i Aktiv Super og
SuperBrugsen. Jeanette bor med sin datter i
Voldby.



Kristine Frøstrup Rytter er pr. 1. maj og sæsonen ud
ansat som Cafeassistent. Kristine bor i Thorsø på
nedlagt ejendom sammen med mand og to børn.

Anders Leth Andersen er pr.1. maj ansat som PRO-assistent.
Anders og familien er fornyelig flyttet til Mosevej i Hammel
efter 48 år i Aarhus.

Tag godt imod vores nye medarbejdere – nogle allerede i fuld gang.

Golfens dag 2017
Søndag den 30. april blev der for 10. gang afholdt Golfens Dag i danske golfklubber, og naturligvis også i
Hammel Golf Klub
Golf er hygge, golf er socialt samvær og så er det ovenikøbet sundt. Den helt store bonus er, at du kan
begynde at gå ture med din nye kærlighed, uanset om du er fem eller 75 år. Golf har ingen start- eller
udløbsdato, og det er det, golfere kalder livslang kærlighed..
Golfens Dag arrangeres af Dansk Golf Union i samarbejde med landets golfklubber. Golf er i dag den største
sportsgren for folk over 25 år og dyrkes af over 150.000 danskere i alle aldre. Sidste år deltog over 8.000 i
Golfens Dag, og Dansk Golf Union håber i år at kunne sætte rekord for antal besøgende.
Ca. 75 potentielle nye golfere benyttede det flotte søndags vejr til at komme forbi Hammel Golf Klub på
Mosevej, til en introduktion til golfsporten, snuse til træning, og sammen med en øvet golfspiller prøve at
spille et par huller på 18-hulsbanen. Inden besøg i klubbens Café 19 til grillpølser, kold fadøl eller sodavand.
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For mange var det kærlighed ved første slag – og samme med dem der nåede at indmelde sig inden Golfens
Dag er 56 helt nye medlemmer af Hammel Golf Klub klar til at komme i gang med golftræning og det
spændende og udfordrende golfspil.
Golfsporten er på mange måder en grøn sport – og i Hammel Golf Klub er man gået et skridt videre, og har
økologisk banepleje, i form af 8 får der lystigt græsser på forskellige områder på banen. Søndag den 30.
april valgte et af klubbens får at lemme et lidt forsinket Påskelam midt under Golfens Dag Arrangementet.
Ud fra tilkendegivelse fra flere af dagens gæster, og erfaringer fra tidligere års Golfens Dag, forventes der
flere nye medlemmer de kommende dage.
Der er dog stadig plads til flere nye – begyndere såvel som øvede golfspillere i Hammel Golf Klub, så selv
om Golfens Dag nu er afholdt, står dørene altid åbne hvis man ikke lige nåede forbi denne herlige søndag.

Juniorudvalget
Sæsonen er i fuld gang og vi bliver hele tiden klogere i Juniorafdelingen, heldigvis!!
Derfor har Pro Træner Ian Appleyard, valgt at sadle lidt om på trænings-tider, for at træningen bliver optimal
for alle parter. Både bambinoer, juniorer og selvfølgelig også for Ian.
Hammel Golf Klub skal i år afholde Kredsturnering for Juniorer, og der ligger udvalget lige pt. en masse timer
for at få dette arrangeret.

Juniorafdelingen søger stadig Mentorer blandt vores andre medlemmer, så meld tilbage hvis det kunne have
interesse.
Succesen fra sidste år, med afholdelse af Junior Camp i uge 26, gentages. Der er et lille udvalg, som er i
fuld gang med at ligge sidste hånd på årets program.

Skole Golf
Hammel Golf Klub har til sæson 2017 udvidet samarbejdet med Favrskov Kommune. Der er udarbejdet
tilbud til folkeskolerne i Favrskov Kommune. Set i lyset af skolereformens punkt. ”Motion og bevægelse skal
indgå i skoledagen med gennemsnitlig 45 min. om dagen” har skolerne taget godt i mod tilbuddet fra
Hammel Golf Klub. I skrivende stund har 9-10 klasser været på besøg, og modtaget en inspirerende
introduktion til golfsporten af Ian og Anders, og efterfølgende prøvet kræfter med par-3 banen.
Flere af eleverne har vist stor interesse for golfsporten, og er måske nye potentielle medlemmer af HGK.

Hammel Golf Klub

Positiv Impact Golf
I vinter perioden har HGK Head Pro Ian Appleyard gennemgået undervisning hos engelske Brian Sparks,
der har udviklet helt nyt og unikt trænings metode – kaldet ”Positive Impact Golf” eller blot ”PIG”.
Træningsmetoden hjælper den enkelte spiller til at finde sit bedste golfsving – kaldet ”easiest swing in golf”.
Af forskellige kanaler fik Ian interesse for PIG, og tilbage i 2015 var Brian Sparks på besøg i HGK og gav en
clinic for 10 interesserede klubmedlemmer. Ian fortsatte kontakten til Brian Sparks, og har således nu
gennemført pensum
Rent faktisk er vi nu i stand til at lancere intet mindre end en verdensnyhed.
Hammel Golf Klub er verdens første PIG Certificerede golf klub. Der findes
trænere rundt i verden der har gennemgået PIG Kursus – men HGK er første
klub der er certificeret.
Ian har allerede gennemført flere introduktionsforløb OG haft en enkelt elev
som kom fra Sydsverige til Hammel udelukkende for at modtage denne unikke
undervisning. Han var så tilfreds at har nu forsøger at samle et hold elever
fra det Sydsvenske.

Pro Shoppen
HGK ProShop by golffather.dk er kommet rigtig godt i gang. Der har været afholdt to Cobra Puma Demo
dage, første gang med dårligt vejr, men alligevel med flot fremmøde. Til begge demo dage har der således
været god aktivitet og god handel.
Der arbejdes på afholdes af flere lignende demodage med andre leverandører
HUSK HGK ProShop er klubbens – dvs. alle dine indkøb i shoppen giver provision til klubben. Uanset om du
lige står og mangler en pose tees, ny el-vogn, nyt jern, nye sko eller måske skal have skiftet grip på dine
gamle jern og køller

Renovering af bunkers
Hvis du har været på banen fornyelig har du sikkert bemærket at greenside bunkeren til venstre for 16.
green har fået en meget tiltrængt overhaling.
Dette arbejde er udført af en gruppe frivillige med Mogens Stab og Jesper Krogh som sjakbajser og er en
udløber af det tilsagn Mogens Stab gav på den seneste generalforsamling om at finde frivillige til
renoveringen af bunkers.
Sammen med baneudvalget udarbejdes der en prioriteret plan for hvilke bunkers de frivillige kan udføre
renoveringsarbejder på og efterfølgende planlægges udførelsen sammen med Eddy.
Så forvent at flere bunkers får en ansigtsløftning hen over sæsonen.
Hvis du skulle have tid og lyst til at gi’ en hånd med, så skal du kontakte Mogens eller Jesper.
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Nye medlemmer
Som det fremgår af dette nyhedsbrev får vi en del nye medlemmer ind i familien. Det er en meget positiv
udvikling som vi gerne ser fortsat og forstærket.
Det er derfor vigtigt at alle vi ”gamle” tager godt imod alle de nye, uanset om det er begyndere eller
medlemmer som kommer fra andre klubber. Vi i det daglige vise i at Hammel Golf Klub er en klub hvor ALLE
er velkomne og hvor der er plads til ALLE.
Så tag godt imod vore nye medlemmer, hjælp dem med at blive en del af familien og få dem til at føle sig
velkomne.

