Hammel Golf Klub

Hammel Golf Klub Dame første hold spiller fra den næste sæson i 1. division
Weekenden 12. og 13. august var der stor aktivitet i Hammel Golf Klub. Klubben har 5 hold der spiller
divisionsgolf under Dansk Golf Union, og weekendens resultater faldt meget godt ud for Hammel Golf Klub.
Klubbens dame første hold har i denne sæson spillet i 2. division i pulje med Ørnehøj, Randers og
Skanderborg. Søndag blev sidste runde spillet og HGK’s damer endte på flot 1 plads, og har derved
kvalificeret sig til at spille 1. division golf i sæson 2018. Stort tillykke til de dygtige piger
Men ikke kun første holdet har gjort det godt i denne sæson. Andet holdet har spillet i pulje med Trehøje,
Herning og Brande, og holdet endte på flot andenplads efter Trehøje.
Ikke kun Hammel Golf Klubs damer har haft succes i årets Danmarksturnering. Klubbens bedste Herrehold
har i sæsonen spillet i 4.division i pulje med Silkeborg Ry, Ikast og Kalø. Hammels hold ender på
andenpladsen efter Silkeborg Ry, som allerede har ét hold i 3. division hvorfor de ikke kan rykke op. I
skrivende stund arbejder DGU regelteam med at gå alle puljer igennem for at finde ud af hvem der skal
rykke op i 3 Division vest. Så efter spændende sæson med mange flotte matcher – inkl. en flot sejr på
hjemmebane mod Silkeborg Ry som endte 12-2 til Hammel, må holdet lige vente på ”målfoto”.
Også på herresiden har Hammel Golf Klub et hold i Kvalifikationsrækken. Holdet har spillet en fantastisk
sæson og vinder deres pulje, hvor de har mødt Lyngbygaard, Himmelbjerget og Grenaa. Med pulje sejren
har holdet kvalificeret sig til oprykningspil der spilles den 3. september på Kalø Golf.
Sidste hold der i sæsonen har spillet Danmarksturnering er HGK Veteraner (60 år +) der har spillet i pulje
med Aarhus og Harre vig – Hammels hold sluttede sæsonen på fornem 2. plads. Også her skal der ”målfoto”
til for at afgøre om HGK Holdet spiller i 2. eller måske i 1. division Vest.

Så alt i alt en meget fornem sæson for Hammel Golf Klubs Divisionsgolf hold. Stor ros til spillerne, men også
klubbens træner Head Pro Ian Appleyard har en væsentlig andel af holdenes succes. Ian Appleyard har op
til denne sæson gennemgået kursus i ”Positive Impact Golf” som er en ny, anderledes og unik måde at
træne golfspillet på. Der arbejdes naturligvis med sving, men også meget med det mentale. Ian fortsætter sit
arbejde med holdene til næste sæson hvor flere af holdene tager et trin op ad ”divisions-stigen”

GolfAvisen Juli 2017
Hele to sider redaktionel omtale af Hammel Golf Klub kunne ses i Juli udgaven af GolfAvisen. Golfdans med
Thomas Mygind, hvor Thomas fortæller hvordan Positive Impact Golf har ændret hans golfliv. Fra at være på
nippet til at opgive golfspillet, til at finde glæden ved golfspillet
Thomas Mygind lægger ikke skjul på at hans møde med Brian Sparks førte til fornyet lyst til at spille golf.
Udover det simple og skånsomme sving skyldtes den genetablerede spilleglæde en ny ukompliceret mental
tilgang til spillet, idet Brian Sparks også intens fokuserer på det mentale i sin undervisning.
Ian Appelyard mødte Brian Sparks tilbage i sommeren 2015, hvor Sparks besøgte Hammel Golf Klub og
havde 10-12 HGK medlemmer til en golf Clinic. Ian fandt stor interesse i den nye og unikke form for træning
som Brian Sparks introducerede, og arbejde videre med træningsmetoderne.
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I forbindelse med skiftet i Hammel Golf Klub, hvor Ian blev ansat som HeadPro indgik klubben aftale med
Brian Sparks om uddannelsesforløb hen over vinteren 2016/17. Ian har gennemført hele kursusforløbet, og
naturligvis bestået, og er dermed den første skandinaviske certificerede Positive Impact Coach. Faktisk er
Hammel Golf Klub gået 100% ind i samarbejdet med Brian Sparks. Så Hammel Golf Klub er intet mindre end
verdens første certificerede Positive Impact Golf Academy.
De to siders redaktionel omtale har givet meget imponerende respons. Der har allerede været rigtig mange
både HGK medlemmer og medlemmer fra andre klubber igennem PIG træning hos Ian. F.eks. har vi haft
besøg af herre fra Malmø (70+ år) der kørte den lange vej for at få en lektion. Han bad om det godt måtte
være først på dagen, for han skulle hjem samme dag. Imponerende.

I uge 34 kommer Brian Sparks tilbage til Hammel Golf Klub for en uges tid, og der er planlagt 3-dages
kursus, 2-dages kursus samt kurser på 2 til 6 timer. Allerede inden opslag i klubben og på hjemmeside var
klar, kom de første bookings, og i skrive stund er der meget få pladser tilbage. Bliver spændende uge med
total fokus på PIG Træning.

Hammel Golf Klub Proshop by Golffather.dk = DIN Golfshop
Ved sæsonstart 2017 introducerede vi samarbejdet med Golffather.dk alias Søren Eskerod. Som tidligere
beskrevet leverer Søren varer til shoppen og Ian, Anders og en række frivillige klubmedlemmer bemander
shoppen. For hver krone solgt i shoppen falder der provision af til Hammel Golf Klub. Så HUSK det når du
skal have nye bolde, tees, måske ny vogn eller bag, eller måske nye sko eller tøj. ProShoppen har ALTID et
godt tilbud. Kom forbi og støt vores
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Dansk Golf No. 4 - 2017
DGU magasin ”Dansk Golf” inviterede alle danske golfklub til at indsende foto samt beskrivelse af klubbens
bedste, smukkeste golfhul.
Magasinet Dansk Golf no. 4 er netop udkommet, og på vej rundt til Danmarks godt 164.000 medlemmer af
DGU.
DGU har opfordret de ca. 190 klubber til at indsende billede af ét hul, medfølgende tekst.
80 golfklubber har taget imod udfordringen - fordelt på hele landet. Naturligvis også HGK - vi har valgt hul
12. Kunne have valgt andre, men måtte jo kun vælge ét. HGK er nomineret.
DGUs ekspertpanel er lige nu i fuld gang med at gennemgå nomineringerne - i næste nummer af Dansk Golf
vil panelet præsentere deres bud på de 18 bedste huller - lad os håbe HGK Hul 12 er med.
Læs mere i Dansk Golf - side 82-88
Danmark har ca. 190 golfklubber, nogle med 9 huller, de fleste med 18 huller og få med flere. Men rundt
regnet er der ca. 3500 golfhuller rundt i landet. HGK Hul 12 er nomineret som et af de flotteste.
Vi afventer nu spændt resultatet af DGU ekspertpanels vurdering

HGK Gæster
I lighed med de seneste par år har vi i Juli og August kørt ”Sommer Tilbud” – alle dage til kr. 200,- for spil
hele dagen. Igen må vi sige med stor succes. Rigtig mange har benyttet sig af tilbuddet, og sammenholdt
med mange XL Golf medlemmers besøg ligger besøgstallene rigtig flot, og der forventes en god sæson. Vi
har jo halvanden måned tilbage af regnskabsåret.
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Toilet ved hul 6
Efter stort ønske fra en gruppe medlemmer har bestyrelsen i længere tid arbejdet med etablering af
toiletkabine ved hul 6. Det er ikke lovligt bare at opstille den slags i landskabet. Bestyrelsen har derfor været
i dialog med Favrskov Kommune.
Forskellige formularer og ansøgninger er udfyldt, billede dokumentation fremsendt og det er derfor med stor
tilfredshed klubben nu har modtaget en landzonetilladelse. Dog skal tilladelsen i høring med deadline den
22. august og først herefter kan den endelige tilladelse til opstilling forventes.
Toiletkabinen er indkøbt og malet så den kan stilles op straks efter at en endelig tilladelse er modtaget. Det
har været en lang proces, men vi er nødt til at overholde gældende regler. Vi krydser fingre for at vi meget
snart kan få det på plads.

Hammel Golf Klub & OK Benzin
Det har været annonceret før – men bringer lige reminder.
Der må være flere HGK medlemmer der har OK Benzinkort.
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 formularen
på www.ok.dk

HGK Turneringer
Årets første turneringer er afviklet godt, med god tilslutning







Åbningsturnering 118 deltagere
Kvist & Jensen 98 deltagere
Anders Pedersen 114
Nybolig 43
Din Tøjmand 106
Cafe 19 & Golffather.dk – 70 tilmeldt

Startlister til turneringerne sat op så de tre forskellige rækker starter ca. hver andet hul. Har vist sig at give
godt flow på banen. Seneste turnering blev Svensk Slagspil introduceret i A-rækken. Hvis bolden ikke er i hul
på det enkeltes húls par + 5 slag, samles bolden op og scoren på hullet noteres. Dette for at fremme flow på
banen.

Klubmesterskaberne 2017
For at tilslutte overordnede alders rækker fra DGU ændres åres Klubmesterskab lidt, der indføres en Super
Veteran klasse, hvorefter aldersfordeling er som følger:







Juniorer: til og med det år, spilleren fylder 18 år
Damer og Herrer: fra og med det år, spilleren fylder 19 år
Seniorer M/K: fra og med det år, spilleren fylder 50 år
Mid-age M/K: fra og med det år, spilleren fylder 30 år
Veteraner M/K: fra og med det år, spilleren fylder 60 år
Superveteraner M/K: fra og med det år, spilleren fylder 70 år

Tilmeldingen ER åben, så kom ud af busken og tilmeld dig årets klubmesterskaber!
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HGK PR & Info
På klubbens hjemmeside er der forskellige videoer, blandt andet en HGK præsentations video, hvor vi med
drone præsenterer HGK på bedste vis.
Drone videoen er produceret med frivillig indsats primært fra Lasse Christensen. Fra nær og fjern har vi
modtaget rigtig meget positiv feedback, og i skrivende stund er videoen blevet delt så mange gange, at den
er set 35.000 hos unikke brugere – dvs. brugere der har set videoen minimum én gang. Det er naturligvis
besøgende fra Danmark og nærmeste Europa. Men også rigtig mange fra Fjerne Østen, Afrika, Sydamerika
og Nordamerika. Imponerende – tænk sig der sidder folk over hele verden og nyder vores smukke bane.

Fortsat god fornøjelse med Golfspillet

