Hammel Golf Klub

Hammel Golf Klub – igen på “Golf Danmarkskortet”
En af HGK’s talentfulde juniorer, 15-årige Anne Lasthein Hansen
snuppede den samlede sejr i Girls Only Tour 2017.
DGU turneringen "Girls Only Tour" består af fire individuelle
slagspilsturneringer på hver 2 x 18 huller (uden hcp).
I 2017 er turneringerne blevet afholdt i Korsør, Barløseborg, Horsens
og Hillerød. De omkring 50 deltagende piger i A-rækken i alderen op
til 21 år har henover de fire turneringer desuden kæmpet om den
samlede sejr.
For hver af de fire spillede turneringer, er der på baggrund af
placeringerne optjente point til Girls Only Tour ranglisten. Efter de
sidste 36 huller blev færdigspillet i Hillerød Golf Klub den
30. september kunne Anne med 222 point kåres som suveræn
samlet vinder af Girls Only Tour 2017.
Stort TILLYKKE til Anne med det super flotte resultat

Fagre nye Verden – måske i Hammel Golf Klub
Fra en af klubbens leverandører, har greenkeeper teamet i nogle dage lånt sidste nye indenfor greenkeeper
maskiner. Nemlig en førerløs fairway klipper.
Efter en runde hvor maskinen programmeres klarer den sig selv. Klipper fairway på et hul, og finder selv den
næste fairway der står for tur. Og efter endt arbejde kører den selv hjem i greenkeeper gården
Hvis du skulle komme for tæt på stopper maskinen og fortsætter når du eller forhindring er væk
Spændene tiltag.
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Det vil i givet fald være en langsigtet besparelse med en enkelt investering. Der spares ikke kun på
arbejdskraft, men øger også maskinens anvendelighed, fordi den kan bruges dag og nat. En anden fordel
ved at arbejde med robot klipper med GPS: lige linjer, flot arbejde og mindre overlapning.
Arbejdet med den førerløse maskine evalueres nu af Greenkeeper teamet og Baneudvalget.

Dansk Golf Union Hole in One liste
I sidste nummer skrev vi om nyt tiltag fra Dansk Golf Union for de dygtige (og heldige) der slår det ultimative
golfslag – Hole in One
Registrering er nu i fuld gang – og de første Hammel Golf Klubs medlemmer der har lavet HiO i 2017 er nu
på listen på DGU

17/05 - 2017

Inge

Hvass

112-2012
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9

119

Dame

06/07 - 2017

Olaf

Fangel

112-1072
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9

151

Herre

01/08 - 2017

Lars

Lauridsen

112-1026
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15

165

Herre
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Check seneste opdatering på www.danskgolfunion.dk/holeinoneliste

Banen lige nu
Aldrig i klubbens 25-årige historie har vi oplevet så vådt et efterår. Dagene med tørvejr har været meget få.
Flere turneringer og mange private golf runder, både klubmedlemmer og greenfee gæster er annulleret pga.
banen lider under det ekstreme nedbørs mængder.
Hullerne 8-14 har været lukket i 3 uger, men i skrivende stund er alle 18 huller åben for spil. Men af hensyn
til banen formentlig kun for en stund. Nu kommer stormen Ingolf og blæser lidt på banen, men da der
samtidig kommer mere nedbør er det en ringe hjælp.
Greenkeeper teamet kæmper en heroisk kamp mod naturens luner. De lidt større maskiner må blive i
greenkeeper gården, da de simpelthen flere steder vil køre fast, og lave skader på banen.
På den positive side – greens har det godt og vi er sluppet for skader som f.eks. skimmelsvamp – takket
være effektiv banepleje, hvor greens er blevet luftet/prikket, eftersået og behandlet med godkendte
sprøjtemidler.

Hul 2 – hvor søen er blevet dobbelt så stor. Så guldfiskene svømmede rundt på fairway
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Hul 13 – med sø kort af green
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Favrskov Frivillig Træf

FAVRSKOV Kommune inviterede til ”Frivillig Træf” fra kommunens
mange forskellige foreninger.120 frivillige fra Favrskovs foreningsliv
mødte op til arrangementet på Østervangs Hallen i Hadsten.
Således også Hammel Golf Klub med fin stand.
De mange frivillige fik blandt andet nyttige indspark fra cheftræner i
håndboldklubben BSV, Peter Bredsdorff-Larsen. Deltagerne kunne
også nyde fyldte pandekager fra La Crepe og blev undervejs budt på
musikalsk underholdning fra elever fra Favrskov Musikskole.
Seks foreninger dystede på hver deres stand om at levere det mest underholdende indslag. Vinderne
blev fundet ved en afstemning, hvor førstepræmien på 3.000 kr. gik til Natteravnene Hadsten-Hinnerup,
der blandt andet havde pyntet skræmmende op med både hekse, ravne og spøgelser i bedste
Halloween-stil. Andenpræmien på 2.000 kr. vandt Kræftens Bekæmpelse, og tredjepræmien på 1.000
kr. tilfaldt Hadsten Spejderne DDS, der blandt andet tiltrak sig opmærksomhed med en papmache-ko,
der skulle malkes.
Desværre ingen præmie til Hammel Golf Klub i denne omgang. Men mange var forbi klubbens stand,
og det gav mulighed til god snak med både Borgmester og Kommunaldirektør

Hammel Golf Klub klar til Frivillig Træf

”Skyd på Formanden”
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Hul 12
Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2017
Mandag den 20. november 2017 kl. 19:30 – i klubhuset på Mosevej 11b, 8450 Hammel
Dagsorden i henhold til vedtægterne §5:










Valg af dirigent
Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge
Forelæggelse af Budget og fastsættelse af medlemskontingent og indskud
Forslag fra Bestyrelsen
Forslag fra medlemmer
Valg af Bestyrelsesmedlemmer
Valg af Revisor
Eventuelt

Forslag fra medlemmer skal, for at kunne behandles på en Ordinær Generalforsamling, være indgivet skriftligt
til Bestyrelsen, senest 14 dage før Generalforsamlingen afholdes (dvs. 6. november kl. 19:30)
I henhold til vedtægterne § 4 skal forslag fra medlemmer og fra Bestyrelse offentliggøres ved opslag i
klubhuset senest 8 dage før Generalforsamlingen (dvs. 13. november kl. 19:30), med fuld dagsorden og
forslagstekst. Ligeledes offentliggøres årsregnskabet
HGK Bestyrelsen
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