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FEBRUAR 2018 – No. 3 
 

Banen lige nu 
          

Greenkeeper teamet fortsætter deres vinterarbejde med klargøring af maskiner, og mindre opgaver rundt på 
banen, hvor vejret tillader det 
 
Efter nogle dage med frost vurderede Eddy Glinjui sammen med vognmand Henning Bach mandag den 5. 
februar, at det var forsvarligt at køre det nye toilet ud på hul 6. Som det fremgår af nedenstående billeder, så 
var jorden ikke helt så frost klar som antaget. Faktisk nåede lastbilen ikke helt ind (manglede 5 meter) før 
vognen satte sig fast – så fast at Falck med en Unimog måtte rekvireres så lastbilen kunne trækkes fri. Nu 
arbejdes der på en løsning, for at få toilettet flyttet de sidste 5 meter, så vand kan tilsluttes når frosten er 
væk. 
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HGK Elite 
Næste hold har været på besøg i Golf Arena Aarhus i Hørning, til indendørs træning med Ian Appleyard. 
 

   
 

   

Lidt om Golf Arena Århus - I de opvarmede haller finder du alle de faciliteter, du har brug for – uanset om du 
er seriøs golfmotionist, ambitiøst ungdomstalent eller fuldtids pro. Super mulighed for at træne i de kolde 
vintermåneder.. 

Bemærk: Golf Arena Aarhus er 100 % røg- og alkoholfrit 

 
 

Der trænes 
udslag med brug 

af Trackman 

Driving is funny 

putting is money 
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Regionsgolf 2018 
 
Som omtalt i Nyhedsbrev No. 1 er tilmelding til Regionsgolf 2018 åben og Hammel Golf Klub er tilmeldt med 
følgende hold 
 

 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 A: 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.  
 
Få har meldt sig til – men kom ud af vinterkulden og tilmeld DIG, så vi kan stille hold i stærkeste opstilling. 
Specielt A og B rækkerne – samt Veteran og Senior. 
 
Vi mangler en holdleder til Senior A holdet – hvis der ikke melder sig kandidat må vi desværre melde holdet 
fra Regionsgolf 2018 
 
Kom frisk og lad os få stærke Regionsgolf hold der kan gøre det ligeså godt som vores hold gjorde sidste år. 
 

Sæson Start 2018 – med Vinsmagning & Musik 

 
Som annonceret er der fredag den 9. marts ”Sæson Start 2018” med vinsmagning, dans og ikke mindst 
HYGGE i Café 19. 
 
Vi skrev ”Festudvalget forbeholder sig ret til aflysning ved begrænset tilmelding” Det sker så ikke, da 
interesse har været over forventning, og vi er tæt på at lukke for tilmelding. Men du kan nå det endnu. Bare 
send en mail til info@hammelgolfklub.dk  
 
 

Bravo Tours Konkurrence – Ferie for Alle  
 
Den 2. februar udsendt vi Nyhedsbrev No. 2 med hurtig konkurrence – om 5 x 2 billetter til Ferie for Alle og 
Dansk Golf Show – sponseret af BRAVO TOURS. 
 
Vi har modtaget mange korrekte besvarelser – og et par forkerte   
 

Hvornår kan Hammel Golf Klub fejre 30 års jubilæum? 
 

1) 2018  X)  2020  2)  2022 
 

Da Hammel Golf Klub fejrede 25-års jubilæum i 2017 – er det korrekte svar alt andet lige 2) 2022 
 
Blandt de korrekte besvarelser er der trukket lod, og følgende 5 klubmedlemmer, med ledsager kan nu 
opleve Ferie for Alle i weekenden 23. – 25. februar. Valgfri dag 
 

 112-69 Ole Nørgaard 

 112-1726 Lisbet Thusgaard 

 112-1836 Jette Jensen 

 112-2181 Thomas Kvistgaard 

 112-2305 Bert Nielsen 
 
Tak for deltagelse – og tillykke til de heldige vindere. Vinderne er informeret direkte. 

 

mailto:info@hammelgolfklub.dk
mailto:info@hammelgolfklub.dk
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Invitation til nyt arrangement i Hammel Golf Klub 
 
I samarbejde med HGK Seniorklub kommer Kurt Leth forbi Hammel Golf Klub til et spændende 
aftenarrangement, hvor Kurt på en morsom og medrivende måde vil tage deltagerne med på en rejse 
gennem hans tid som reporter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fredag den 13. april kl. 19 
 
Kurt Leth er kendt fra TV2 Østjylland, hvor han i over 20 år har været rundt i området, og mødt mange 
forskellige Østjyder, alle med sjove og spændende historier. Efter TV har Kurt nu ugentlig program på Radio 
Alfa i Randers. 
 
”Alle har en god historie at fortælle. Der er mange spændende historier og gode billeder i mennesker. 
Historierne venter bare på at blive fundet og fortalt i radioen”, lyder det fra Kurt Leth. 
 
Kom og mød Kurt og hør om typerne, originalerne, fantasterne og skæbnerne.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Café 19 byder på kaffe & the og hjemmebagt kage  

Prisen for at deltage i Kurt kommer Forbi kr. 50,- per person 

Bindende tilmelding på mail info@hammelgolfklub.dk senest 1. april 

Ses vi?                                                                                                                                    Forbeholde til aflysning ved begrænset tilmelding 

Tidsbestilling i GolfBox 
 

 

 

Kurt Leth har indskrevet sig i kulturhistorien som en del af en 
masse menneskers bagage og det fik i øvrigt bandet Nephew til 
at skrive en sang om Kurt: ”Du er velkommen til at komme forbi 
ligesom Kurt”.  
 

 

mailto:info@hammelgolfklub.dk
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Vi bruger alle GolfBox til bestilling af vores tider, og heldigvis husker langt de fleste at bekræfte deres tider. 
Men desværre er der flere der glemmer det - eller bestiller en tid i forventning om at spille, men så bliver 
forhindret. Så er det vigtigt man sletter sig fra tiden.  
 
Der er klubber hvor problemet åbenbart er stort. F.eks. 

 
”Hvis et medlem 3 gange ikke har bekræftet sin reserverede tid (“No show”), vil medlemmets spilleret blive 
suspenderet. Dette betyder, at medlemmet, i GolfBox, ikke kan reservere tider på banen.” 
 
Så langt er vi heldigvis ikke nået i Hammel Golf Klub. Men f.eks. booking af 41 tider, og kun bekræfte de 16. 
Det er ikke OK.  
 
Medlemmer der i 2017 har haft forholdsvis mange Noshow har modtaget mail med info om at stramme op, 
huske at bekræfte tiden, eller slette den hvis man bliver forhindret 
 

 
 

Ingen tvivl om at GolfBox er godt og effektivt system til at styre bookings på banen. Udover det som vi alle 
kender – booking, bekræftelse og udskrivning af scorekort, så ligger der mange muligheder i systemet. 
F.eks. opsamles statistik over hvordan hullerne spilles – statistik der bruges når f.eks. hullernes index 
fordeles. Hvornår på dagen der spilles etc. 
 
Statistik over de enkelte medlemmers spillede runder – i 2017 er topscoren 193 bookede tider (missede at 
bekræfte 8) Der er lidt ned til ”runner up” der kun nåede at booke 165 tider – men til gengæld kun missede 
én booking.  
 
Naturligvis er der medlemmer der når flere runder end andre, men hvis vi ser på et gennemsnit at bookede 
tider, så har HGK medlemmer i 2017 i gennemsnit booket 24,6 tider, og bekræftet de 22,8. Der er her tale 
om individuelle bookede tider. Deltagelse i div. turneringer er ikke medregnet.  
 
Mest populære tidspunkt på dagen – set over kalenderåret 2017 er mellem 10:00 og 10:52 – hvor 22,1 % af 
booking ligger.  
 
Så HUSK at bekræfte din tid – eller HUSK at afbestille din tid hvis du IKKE skal bruge den 
 
På gensyn til ny og spændende sæson 2018 
 

                                                                  Hammel Golf Klub 
16. februar 2018 

Hr & Fru Svane 

er ankommet  


