Hammel Golf Klub

Magnus Frisch Juleturnering
Lørdag den 2. december blev den traditionsrige Magnus Frisch Juleturnering afviklet.
Inden gunstart kl. 10:00 var der opvarmning i Café 19 med varm gløgg og brunkager.
Koldt vejr, men kun lidt vind - så deltagerne havde dejlig runde golf. Der blev spillet Julesome (Greensome)
over 13 huller (1-8 + 14-18)
Dagens vindere:
Gudrun Reimarsdottir & Adalsteinn Viglundsson med 34 Point
Runner-up
Mathilde Brinch Brogens Christensen & Nick Christensen med 32 Point
No. 3
Annemette Valsted & Leo Bo Laursen med 31 Point
Nærmest flaget
Hul 6 - Leon Olsen med 222 cm
Hul 15 - Karlo Christensen med 814 cm
Tillykke til dagens vinder - og tak til Sponsor Magnus Frisch

Desværre var Mathilde og Nick smuttet inden der var klar til foto af vinderne.
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XL Golf - 2018
Det ligger nu fast at Ikast Golf Klub og Tullamore Golf Club fusioneres til én klub med det nye navn Ikast
Tullamore Golf Club – hvilket således betyder at XL medlemskab også giver adgang til Tullamore banen
Med et XL Golf medlemskab for kun kr. 900,- har du således i sæson 2018 (1. januar til 31. december)
adgang til ikke mindre end 144 spændende og udfordrende golfhuller – hvilket jo faktisk kun er 6.25 pr. hul.
Så skynd dig med din tilmelding til XL Golf 2018, så du er klar til den nye sæson.
Husk tilmelding til XL Golf 2018. Dit medlemskab overføres ikke direkte til den nye sæson. Send en mail til
xlgolf2018@hammelgolfklub.dk med din tilmeldelse. Eller måske du skal købe det som en Julegave.

Grønne Dage i ProShoppen
Søndag den 3. december og lørdag den 9. december er der

GRØNNE DAGE
I HGK ProShop by Golffather.dk
Begge dage fra kl. 10:00 til kl. 15:00
Søndag den 3. december var godt besøgt – men vi har fundet flere varer frem, så kom forbi lørdag
den 9. december og find julegaven

Bestyrelsesmøde mandag den 4. december
Fra mødet kan refereres.





Forretningsorden udarbejdet og underskrevet
Kontingent opkrævning er udsendt og de første indbetalinger er bogført. Som aftalt på
Generalforsamling vil der fremadrettet køres mere stringent opfølgning på manglende indbetalinger.
Der udsendes i første omgang påmindelse, efterfølgende rykker – med info om at ved fortsat
manglende betaling lukkes adgang til GolfBox, og dermed spil på HGK bane og andre baner. I stil
med tidligere år kan afdragsordninger etableres. Kontakt Sekretariatet for aftale, så du ikke mister
din spilleret.
I sommeren 2017 havde vi spændende maskine på banen. Selvkørende fairway klipper. Efter
moden overvejelse og indhentede erfaringer, har Baneudvalget besluttet at vente på næste
generation af selvkørende klipper.

2

Hammel Golf Klub




Dels da der hersker lidt uenighed om regler for selvkørende maskiner. Bla. om den skal overvåges
iflg. lovgivning. Dels afventer vi flere og bedre tekniske løsninger.
Der er i lighed med tidligere år er der indgået aftale med Nørgaards Højskole om besøg på HGK. Fra
sæson 2018 er der ligeledes indgået en aftale med Ikast Højskole da det har været et stort
ønske/krav fra deres kursister at HGK kom med i deres program.
Når den nye sæson åbnes vil det være med nye måtter og bolde på drivingrangen – Sponsor
Golffather.dk.
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