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Hammel Golf Klub 
 

JANUAR 2018 
 

 

Banen lige nu 
 

          
 

 
I det omfang det er muligt at køre ud på banen, bliver der kørt stenmel på stiområderne. 
 
Samtidig vil ”vinter sti områderne” blive behandlet og eftersået, når vi får mere varme og forhåbentlig knap 
så meget regn. 
 
På dage, hvor det ikke er optimal for Greenkeeper teamet at være på banen pga. f.eks. regn, bliver samtlige 
maskiner gennemgået, renset og gjort klar. Bænke og affaldskasserne er kørt ind, bliver checket og får frisk 
maling/træbeskyttelse.  
 
Der er udarbejdet en prioriterings liste for renovering af teestederne. Der skal rettes op, køres ny vækstjord 
på og generelt renoveres. 
 
Der er desuden planlagt renovering af dræn på hul 10 – ved dogleg, men arbejdet inkluderer en eller flere 
tunge maskiner, som desværre pt. ikke kan køre i området pga. den megen nedbør. Vi håber på en periode 
med hård frost, så arbejdet kan igangsættes. Eksisterende dræn renoveres og nye etableres. 
 
 

   
 
 

Som vi skrev i december udgaven af HGK 
Nyhedsbrev, arbejder greenkeeper teamet på at gøre 
vores dejlige bane klar til sæson 2018. Naturligvis 
med de udfordringer in mente, som det danske  
vintervejr byder.  
 
Generelt : Banen har det fint trods den våde vinter. 
Greens er behandlet med sprøjtemiddel og fri for 
sneskimmel og svampeangreb. Tegner godt og giver 
optimale vækstbetingelser.  
 
Træerne rundt på banen har fået frisk sand om 
roden, og enkelte af træerne vil blive beskåret den 
kommende tid. 
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HGK Elite 
 
HGK Elitehold gør sig klar til ny og spændende sæson, hvor vores dame 1. hold for første gang skal prøve 
kræfter i DGU 1. division. Nye modstandere og nyt spilleformat. Bliver vildt spændende at følge klubbens 
talentfulde piger i 1. Division, hvor holdet skal møde Herning, Århus og Silkeborg Ry. 
 
Klubbens dame Kvalifikationshold er i 2018 i pulje med Volstrup, Skive og Herning 
 
På Herresiden er/var første holdet i 4. Division i pulje med Lübker – men efter Lübkers konkurs er deres hold 
trukket, så vores hold skal møde Tange Sø og Kalø. Der rykker ikke automatisk nyt hold op i vores puljen. 
 
Herre Kvalifikations holdet skal i 2018 møde Kalø II, Søhøjlandet samt Lyngbygård.  
 
Som forsøg ændres format for herrerækken i 2018 til: 

 3 singler, som hver giver 2 points for vunden match og 1 point for delt match 

 1 foursome, som giver 3 points for vunden match og 1½ point for delt match 

 1 fourball, som giver 3 points for vunden match og 1½ point for delt match 
 
Som forberedelser til den nye sæson er der arrangeret indendørs træning i Golf Arena Aarhus i Hørning, 
under kyndig træning af Ian Appleyard med brug af Trackman. Der er planlagt et par datoer mere i februar 
efter samme model. 
 
 
 

     
 
 
 
 

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. 
 
Status for HGK medlemmer, der er tilmeldt XL Golf 2018 har faktisk lige passeret det totale antal der var 
tilmeldt i 2017 – men vi har plads til flere.  
 
Så skynd dig med DIN tilmelding til XL Golf 2018. Send en mail til xlgolf2018@hammelgolfklub.dk med din 
tilmeldelse.  

mailto:xlgolf2018@hammelgolfklub.dk


  
   
 

3 
 

Hammel Golf Klub 
 

Regionsgolf 2018 
 
Tilmelding til Regionsgolf 2018 er i fuld gang. Hammel Golf Klub er tilmeldt med følgende hold til Regionsgolf 
2018. 
 

 A Rækken: Hcp 4,5 – 11,4 (alder 21+) 

 B Rækken: Hcp 11,5 – 18,4 (alder 21+) 

 C Rækken: Hcp 18,5 – 36,0 (alder 21+) 

 Senior: Hcp 0 – 36 (alder 50+) 

 Veteran: Hcp 0 – 36 (alder 60+) 

 Super Veteran: Hcp 0 – 36 (alder 70+) 
 
Du kan tilmelde dig på GolfBox Turneringer ”Tilmelding Regionsgolf” – eller på mail til 
info@hammelgolfklub.dk. 
 
Kom frisk og lad os få stærke Regionsgolf hold der kan gøre det ligeså godt som vores hold gjorde sidste år. 
 
 

Made in Denmark 2018 
 
Som bekendt bliver MiD 2018 afviklet i vores ”baghave” – på Silkeborg Ry Golfklub i perioden 30. 
august til 2. september. 
 
I den forbindelse har vi modtaget henvendelse fra MiD og Silkeborg Ry – ”Har du lyst til at være 
frivillig/Volunteer til Made in Denmark i Silkeborg” 
 
Fra organisations side er man klar over, at denne begivenhed aldrig ville kunne lade sig gøre uden 
frivillige. Som frivillig er du med til at sikre at MiD kommer i mål og turneringen bliver en unik 
oplevelse for alle. 
 
Som Frivillig/Volunteer vil du opleve: 

 Et fantastisk fællesskab 

 En fælles indsats og samarbejde på kryds og tværs 

 En unik mulighed for at opleve en enestående begivenhed meget tæt på. 
 
Som Frivillig/Volunteer får du bl.a.: 

 Armbånd til turneringen de dage du har vagt 

 Spisebillet og drikkevarer (vand, kaffe, te) 

 Frivillig/Volunteer beklædning fra Backtee 
 
På linket http://www.tilmeld.dk.midfrivillig2018 finder du oplysninger om de forskellige områder og 
dage, de søger frivillige til. En opgave kunne være Banemarshal på et hul sammen med andre fra 
HGK. Det er spændende og man kommer tæt på spillerne. 
 
MiD forventer ca. 1000 engagerede frivillige ildsjæle, for at gøre dette til et uforglemmelig Made in 
Denmark. 
 

 

 

mailto:info@hammelgolfklub.dk
http://www.tilmeld.dk.midfrivillig2018/
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UPENDO Golf 
 
Hvad er nu det – UPENDO Golf i Hammel Golf Klub? 
 
Forklaring: Brian Mathiasen, Aarhus, professionel boksetræner og bokseekspert, velgører og 
meget andet. Brian er ikke som folk - eller boksere for den sags skyld - er flest. Han gør en forskel 
for både børn i Kenya og for dem, han er boksetræner for hjemme i Aarhus. 
 
Brian Bomstærk, Boksebrian - eller den Barmhjertige Bokser. Mange navne klæber sig til den nu 
52-årige boksetræner og ekspertkommentator på Viasat /TV3+ og TV3 SPORT 1+2. Senest på 
TV2 Go’ Aften Danmark tirsdag den 30. januar. 
 
Han blev for alvor kendt, da TV Østjylland kårede ham som Årets Østjyde i 2010. Østjyderne 
kunne ikke stå for, at Brian Mathiasen har viet sit liv til en uegennyttig indsats, hvor han skaffer 
masser af mennesker i Mombasa, Kenya, en tålelig hverdag. 
 
Århusianeren har i 2010 gennem sit hjælpeprogram Support Mombasa blandt andet bygget et 
børnehjem – UPENDO - hvor 11 forældreløse børn i dag alle går i skole, har en ren seng og en 
god og tryg hverdag. 
 
Herhjemme samler Brian tøj, sko, legetøj, sportsudstyr, fjernsyn, mobiltelefoner, symaskiner, 
havehegn sammen fra virksomheder og andre og fragter det til Mombasa, hvor han har været 2-3 
gange om året siden. Han begyndte i 2004 sin Afrika-støtte, da han sendte brugt udstyr til en fattig 
bokseklub. 
 
»Jeg ved lige præcis, hvornår jeg blev solgt til det her. Det var på den tur, at en lille dreng tiggede 
penge af mig. Han var klædt i de mest beskidte pjalter, der ikke havde været vasket i flere år. Han 
havde det smukkeste og flotteste ansigt. Resten var armod,« fortalte Brian Mathiasen i 2012 i et 
interview. 
 
Og hvad har det så med Hammel Golf Klub at gøre? Jow, et par HGK medlemmer Jesper 
Stougaard Willis, Anders Leth og Poul Ditlev samt Kim Pedersen satte sig sammen i december 
måned 2017 til en gang brainstorming over emnet. Hvordan kan vi kombinere en hyggelig golf 
match med at samle penge ind til børnehjemmet UPENDO?  
 
Mange kreative tanker og ideer blev vendt og drejet. Der blev talt for og imod, og efter godt møde 
var der en plan klar for Charity Golf Upendo Childrens Home Mombasa – Fredag den 18. maj 
2018. Tekst til brochure og salgsmateriale blev forfattet og HGK medlem Allan Kruse leverede flot 
tryk, og salget var i gang i starten af januar. Vi kan meddele at salget går forrygende. Allerede nu 
er der kun få hold tilbage, men hvis du er hurtig kan du nå at få et hold med, eller på anden måde 
støtte den gode sag. Kontakt HGK Sekretariat eller send mail til info@hammelgolfklub.dk 
 

                         

 

mailto:info@hammelgolfklub.dk
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Invitation – Sæson Start 2018 

 

Sæson Start 2018 
m/vinsmagning & musik 

 

Kom og lad os kickstarte sæson 2018, med hygge, vinsmagning, musik og måske en dans 

Fredag den 9. marts kl. 19:00 byder Café 19 op til  

”Start sæson 2018” 

 Østjysk Vinforsyning / Vinnoble kommer og præsenterer lækre vine fra fjerne egne 

 Lading Ost leverer spændende oste-/pølsebord med 11 fantastiske oste og 4 slags 

spændende pølser 

 Axel Boel Musik spiller op til underholdning, fælles sang og måske en svingom 

 
 
 
 

 

Og prisen for at deltage i Sæsonstart 2018 er beskedne kr. 125,- per person – inkl. kop 

kaffe og hjemmebagt kage som afslutning 

Bindende tilmelding på mail info@hammelgolfklub.dk – eller på GolfBox Turneringer - 

senest 16. februar 

PS: Der vil være mulighed for bestilling af de præsenterede vine, til senere levering 

Ses vi?                                                           

Festudvalget forbeholder sig ret til aflysning ved begrænset tilmelding 

 

mailto:info@hammelgolfklub.dk
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Invitation – ”Kurt kommer Forbi” 
 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen fredag den 13. april 
 
I samarbejde med HGK Seniorklub kommer Kurt Leth forbi Hammel Golf Klub til et 
aftenarrangement, hvor Kurt på en morsom og medrivende måde vil tage deltagerne med på en 
rejse gennem hans tid som reporter. 
 
Om typerne, originalerne, fantasterne og skæbnerne.  
 
Mere info i næste udgave af HGK Nyhedsbrev – men sæt krydset nu.  
 

                        
 

 
 

Hammel Golf Klub 
31. januar 2018 

 


