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December 2017
Banen lige nu
Som flere har bemærket har vi haft banen lukket enkelte dage, samt hele uge 50. Rigtig mange klubmedlemmer har vist
stor forståelse herfor. Tak for det. Med en klub med knap 1000 medlemmer, vil der naturligvis være forskellige meninger
om beslutningerne, men én ting står helt fast – banelukning er ikke besluttet for at genere, men ene og alene for at skåne
banen og sikre, at vi har en god bane, når vi går i gang med sæson 2018.
Når ovenstående er sagt, så har vi haft besøg af to uafhængige græs specialister, der sammen med Chefgreenkeeper
Eddy Glinjui har checket banen, og f.eks taget prøver af greens. Prøver og test af greens ser rigtig godt ud, og
eksperterne roser greenkeeper teamet for godt arbejde, og forventer optimale vækstforhold til foråret.
Så sent som onsdag den 20. december er samtlige greens sprøjtet med jern og organisk svampemiddel – naturligvis alt
sammen godkendt af DGU og Miljøministeriet.
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XL Golf 2018
Som det har været nævnt i de seneste nyhedsbreve, er XL Golf klar til ny sæson.
Som medlem af Hammel Golf Klub kan man for kun kr. 900,- frit spille på Randers Golf Klub, Viborg
Golfklub, Ikast Tullamore Golf Club, Norddjurs Golf Klub, Kalø Golf Club samt Tange Sø Golfklub. Totalt 144
spændende, og udfordrende golfhuller. XL Golf medlemskab gælder fra 1. januar til 31.december 2018.
Alt dette er forhåbentligt almindelig kendt, og ca. 100 HGK medlemmer er allerede klar til XL Golf sæson
2018.
Men selvom der er koldt på terrassen, forhindrer åbenbart ikke fra at der opstår terrasse rygter, hvorfor vi iler
med forklaring / opklaring på to åbenbare misforståelser.
1. ”XL Golf er kun til salg i begrænset antal i hver af de deltagende klubber”. FORKERT!
Der er plads til alle og INGEN begrænsninger i antal solgte medlemskaber.
2. ”XL golf medlemskab giver adgang til to runder pr. bane”. FORKERT!
Med et XL Golf medlemskab kan du spille alle de runder du vil – om du fordeler dem på de
forskellige baner, eller f.eks. kun vil spille en af banerne. Helt op til dig. Tre runder så er XL Golf
kontingentet betalt – dvs. fra runde 4 ”tjener du penge” 
Så det skal ikke holde nogen tilbage. Skynd dig med DIN tilmelding til XL Golf 2018. Send en mail til
xlgolf2018@hammelgolfklub.dk med din tilmeldelse. Eller måske du skal købe det som en Julegave?

Glædelig Jul og Godt Nytår
Alle HGK’s klubmedlemmer, medarbejdere, sponsorer og samarbejdspartnere ønskes Glædelig Jul og Godt
Nyt år. Vi ses i det nye år til spændende sæson 2018
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