Hammel Golf Klub

Klubmesterskaberne 2017
Lørdag den 9.september blev første afdeling af HGK Klubmesterskab 2017 afviklet. 71 HGK klubmedlemmer
havde tilmeldt sig årets mesterskab. Start fra 1. tee kl. 08:00
HGK Aldersrække Mesterskabet afvikles i nedenstående rækker







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

Lørdag bød på OK golf vejr. Kun er par små byger
Søndag den 10. september var der lavet nye startlister – med start fra hul 1 og hul 10 kl. 07:30. Igen med
OK golf vejr. Specielt set i lyset af DMI bud på weekendens vejr. Heldigvis tog de denne weekend meget fejl
Efter de to gange 18 huller var afviklet blev Aldersrække Mestrene 2017 kåret – og efterfølgende blev der
lavet cut – således at de 6 bedste damer samt 12 bedste herrer var klar til 18 huller fra backtee om det
overordnede Dame & Herre Mesterskab
HGK Aldersmestre 2017



Pige Junior: Mathilde Brogens i +11 – runner up Amalie Jul Lærke i +21
Drenge Junior: Oliver Mundt Mikkelsen i +12 runner up André Løvschall med +14




Damer: Nanna Casper Brandstrup i +51, runner up Kristine Strøm med +54
Herrer: Jesper Strøm med +1, runner up Kristoffer Platz med +13
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Damer Midage: Merete Damgaard Kristensen i +27, runner up Brit Lindum i +30
Herrer Midage: Niels Christian Bach i + 4, runner up Jakob Thomsen i +5




Damer Senior: Desværre ingen deltagere I 2017
Herrer Senior: Jan Vegner Madsen i +18, runner up Torben Sneibjerg i +20




Dame Veteran: Anny Fogsgaard Søstrøm i +54, runner up Jette Brandstrup i +65
Herre Veteran: Kurt Vesterhouen i +44, runner up Thomas Röck i +45




Damer Super Veteran: Astrid Skov-Kristiansen i +51, runner up Lilly Hansen i +62
Herrer Super Veteran: Leo Bo Laursen i +29, runner up Svend Thestrup i +39

Stort TILLYKKE til 2017 Aldersmestrene
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Samtidig med kåring af Aldersmestrene blev årets mester i Løbende Hulspil også fejet.


Kim Danvad Damsgaard med Johnnie Bremholm Andersen som runner up

Da alle var sendt afsted på de sidste 18 huller, var der start på det uofficielle Foursome Mesterskab over 9
huller. Her var der tilmeldt 18 – dvs. 9 hold. Ideen med afvikling af Foursome Mesterskabet er, at efter de 9
huller, passer det med at Dame & Herre mesterskabet er nået til bag-9. Som så kan følges ind mod
klubhuset. Dejligt at se så mange der fulgte med, og så super golf om mesterskabet
Efter først 36 huller fra gul og rød tee, og søndag middag 18 huller fra hvid blå tee, var det tid til at kåre 2017
Dame Herre Klubmestre. Der blev kæmpet og spillet fantastisk golf, inden
HGK Klubmester 2017



Mathilde Brinch Brogens der spillede de 54 huller i +15
Jesper Strøm der spillede de 54 huller i én over banen par.

HGK Klubmesterskabet 2017 afviklet i løbet af weekenden 9. – 10. september. Super stemning og masser af
god golf. Nu er der så et helt år til at forberede næste mesterskab. Så lejlighed til at træne og forberede sig.
Måske sætte sig mål om bedre placering – eller blot beslutte sig for at deltage i årets største turnering.
Tak til alle deltagerne for flot turnering – og tak til Sparekassen Kronjylland for sponsorat til Mesterskabet.
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Dansk Golf Union Hole in One liste
Efter en del års pause genindfører DGU sammen med C More registrering af hole-in-one.
Når et klubmedlem har lavet hole-in-one (HIO) registrerer HGK det på danskgolfunion.dk: hio-registrering
Alle holes-in-one lavet i 2017 og fremad kan registreres. Derudover skal nedenstående krav være opfyldt.
Hjemmeklubben kan registrere holes-in-one, når følgende betingelser er opfyldt:
1. HIO skal være udført på en dansk bane, som opfylder DGU´s optagelseskriterier, herunder mindst ni
huller, mindst ét par 4 hul og en samlet længde fra gult teested for ni huller på mindst 1.375 meter.
2. Skal finde sted under normalt spil af en runde på 9 eller 18 huller
3. Der skal være spillet med en medspiller/markør, eller slaget skal være overværet af et vidne
4. Slaget skal være det første slag på hullet, Det vil sige, at hole in one med en ny, eller provisorisk
bold ikke anerkendes
5. Slaget skal være slået til den ordinære green fra et af de ordinære teesteder, eller fra et af klubben
afsat provisorisk teested, som dog ikke må ligge mindre end 80 meter fra green eller 90 % af hullets
ordinære længde for huller under 80 meter.
6. For runden skal et scorekort være korrekt udfyldt og underskrevet af spiller og markør eller påtegnet
af vidnet
Når registreringen er fuldendt, modtager medlemmet fra Dansk Golf Union et brev indeholdende en
individualiseret bagmærke, et diplom og en kode til tre måneders gratis C More abonnement.
Alle registrerede holes-in-one kan ses på Golf.dks C-More Hole in one listen. HGK har indberettet de HiO
der er registreret i 2017.

Viste du for øvrigt at statistisk, er odds for en gennemsnitlig golfspiller 1 til 12.500, for at lave Hole in One.
Og statistisk er spilleren 45 år og har spillet i ca. 17 år. Hullet er statistisk 137 meter langt
Lidt mere statistik ....
I perioden primo 2004 til ultimo 2017 er der scoret 135 HiO på Hammel Golf Klubs 18-huls bane. Der bliver
scoret HiO fra 3 (2017) til 14 (2011) om året. Stille HiO 2017 – men der er jo lidt tilbage af sæsonen.
Hvis vi ser på de 135 HiO – rent statistisk – så er der størst sandsynlighed med det ultimative golfslag, på hul
13, med en Titleist bold
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Hammel Golf Klub – Verdens Første Certificeret PIG Academy
Vi har skrevet om det i tidligere udgaver af Nyhedsbrev, men vi er simpelt nød til at bringe kommentar fra
Brian Sparks seneste Positive Impact Golf Newsletter.

A Glorious Week In Denmark
You will probably know the song "Wonderful, Wonderful Copenhagen. Well, it was
Wonderful, Wonderful, Hammel Golf Klub!"
Brian and Scandinavia's first Positive Impact Golf coach, Ian Appleyard, held various coaching courses at
Hammel Golf Klub during a week in August. The response from the 60-odd golfers we coached was
absolutely fantastic. People came mainly from the local area but also from other parts of Denmark whilst
Swedish golfer Per drove the 900 kms from Stockholm and Per Gunnar came down from Oslo. Click this link
to watch 'PG,' a Norwegian 8 handicapper, talking to Ian about his experience on our 3-day course.
Ian is causing quite a stir in Danish golf with his new coaching philosophy and the results are attracting a lot
of attention. Well done, Ian, for embracing a complete change in your coaching activity after so many years
of being a very traditional teacher.
It was a fabulous week enhanced by the club's directors, Kim and Poul, and all the members who have
wholeheartedly got behind this new way of coaching. Hammel GK is the very first club in the world to have
adopted the Positive Impact Golf philosophy and we would like to officially thank them here. You are
wonderful! Click this link to watch Ian talking to Poul.
Once again, many, many thanks to our Ambassador for Scandinavia, Thomas Mygind. Without his passion
for Positive Impact Golf none of this would have ever happened.
Flotte ord fra Brian Sparks. Golfspillere fra hele verden er tilmeldt hans Newsletter, hvilket resulterer i besøg på klubbens
hjemmeside fra nær og fjern, og nok så vigtigt. Golfspillere ringer og skriver og booker tid til træning hos ian – i verdens
første PIG Academy. Keep them comming
Hvis du ønsker det, kan du tilmelde dig Brian Sparks Newsletter på www.positiveimpactgolf.co.uk – hvor du også kan
læse med om Home of the Easiest Swing in Golf.
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Banen lige nu
Knap havde vi overstået klubmesterskaberne, får naturen begyndte at drille med nedbør i store mængder. Dage og
nætter med regn, hagl og rigtig trist og vådt vejr.
På vores bane er det specielt områderne omkring søen på hullerne 8 – 10, Men f.eks. også på hul 13 hvor den ene
bunker blev fyldt til randen med vand.
De ekstreme nedbørsmængder har gjort at klubbens baneudvalg har valgt at lukke spil på hullerne 8-14 – således at der
kun i kort periode kun spilles fra 1-7 plus 15-18 = 11 huller. Dette naturligvis for at skåne banen, men også af hensyn til
golfspillerne da forskellige områder er så plaget af nedbøren, og dermed glatte og farlige at bevæge sig på.
Nu er der kun at håbe på tørt vejr og gerne lidt vind der kan tørre banen, så vi igen kan spille hele banen. Greenkeeper
teamet har mandag den 18. september benyttet lejligheden til at prikke greens med solide spyd - Det hjælper på
vandgennemtrængning i overfladen, så næringen kommer ned til rødderne.
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