Hammel Golf Klub

MARTS 2018 – No. 4
Banen lige nu
Alle taler om det – ingen gør noget ved det  Vejret – det danske forår lader vente på sig. Sæson 2018 er
lige om hjørnet, men golf vejret lader vente på sig, hvilket desværre har gjort at vi har haft banen lukket
nogle dage. Simpelthen fordi det var farligt at bevæge sig rundt, pga. sne, sjap og frost nedenunder. Stefan
fra vores greenkeeeper team var så uheldig at falde i forbindelse med arbejdet på hul 9 – resultat forvredet
ledbånd, og fraværende 3-4 uger. Lukning af banen, naturligvis også for at skåne banen. Besøg af
græseksperter er positive omkring status på vores greens og fairways. Så vi håber på fortsat forståelse
hvis/når vi lukker banen. Det er ikke for at genere – men ene og alene for at sikre at vi alle har en god bane
– når det bliver forår. Der er sendt en høflig request til DMI og andre metrologiske institutter.
Tidligere i marts måned var jorden så tilpas frossen at det var forsvarligt at arbejde med gravemaskine på
hullerne 9 og 10 – for at udbedre gammelt dræn, renovere og udskifte. Vi håber med det arbejde der er
udført at vi undgår de store vand udfordringer omkring hul 9 og 10.
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Vi har tidligere skrevet om den nye toiletbygning på hul 6, og problemer / udfordringer med at få det
transporteret derud. Vognmand og greenkeeper team – og sidst men ikke mindst Falck for at trække
lastbilen fri.
Men nu er det ganske vist – huset er på plads – takket været et hold frivillige fra ”morgenholdet” der sammen
med Greenkeeper teamet, fik toilettet på sin plads, og klar til at der bliver installeret vand.

Sæson Start 2018 Arrangement
Fredag den 9. marts blev der afholdt ”Sæson Start 2018” – med dejlig vinsmagning fra Østjysk Vinforsyning /
Vinoble, Ost & Pølsebord fra Lading ost – og det hele kædet smukt sammen af musiker Axel Boel.
Vi havde forsigtigt sagt at hvis der kom 50 deltagere en kold marts aften ville det være en succes. Ikke
mindre end 81 glade HGK’er og påhæng mødte op, og sammen fik deltagerne en fantastisk hyggelig aften
(de sidste gik hjem kl 02:00 ) Der blev snakket golf, spist og smagt på den dejlige vin og ost, og rigtig
mange benyttede sig af lejligheden til at bestille flasker af ”dagens vine”. Alle har efterfølgende afhentet
deres bestilling på Sekretariatet.
Aftenen blev således en stor succes – og der tales allerede om at det må helt sikkert gentages. Vi arbejder
på opgaven.
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Men HUSK vi har allerede nyt arrangement fredag den 13. april – skynd dig med DIN tilmelding
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.
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”.

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
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Regionsgolf 2018
Vi bringer lige endnu en reminder vedr. Hammel Golf Klub deltagelse i Regionsgolf 2018. Måske det skyldes
det forsvundne forår og at der ikke rigtig er kommet gang i golfspillet. Men faktum er at HGK 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.
Vi mangler fortsat 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.

Ferie for Alle / Dansk Golf Show
I forbindelse med Dansk Golf Show 2018 fik HGK mulighed for at være til stede på Nørgaard Højskoles
stand.
Ian Appleyard var derfor i Herning fredag og søndag, og vi havde udarbejdet lille ”Positive Impact Golf” folder
til udlevering til interesserede. Rigtig mange messe gæster var forbi standen, og fik god og saglig information
om trænings muligheder i Hammel Golf Klub. Faktisk så stor interesse at flere allerede har booket sig ind op
de planlagte kurser. Stort set alle fra andre klubber. Tilmelding b.la. fra Holmsland Klit Golfklub, Holstebro
Golfklub, Tange Sø Golfklub Vejen Golfklub, Trehøje Golfklub og Ikast Tullamore Golf Club
Check klubbens hjemmeside og se muligheder for planlagte kurser – måske det er tiden for dig med ny
inspiration og ”Positive Impact Golf”
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HGK Sekretariatet
Som bekendt har klubben outsourcet bogholderi delen til
firmaet OnlineKontoret i Randers. I forbindelse med at
OnlineKontoret desværre gik konkurs omkring årsskiftet,
og genetablering af virksomheden, har det desværre vist
sig at OnlineKontoret ikke længere lever op til de kvalitetskrav
der var aftalt – hvorfor samarbejdet er opsagt med virkning
fra 31. marts d.å.
Som erstatning har HGK lavet aftale med HGK Klubmedlem
Tove Agerbo, der allerede er i fuld gang med at arbejde
med klubbens regnskab.

Cafe 19
Klubbens Café 19 er klar til sæson 2018 – og faktisk allerede åben, selvom der pt. ikke er mange gæster –
igen pga. det forsvundne forår.
Benny er klar til den nye sæson – og Jeanette
der også var i cafeen sidste år er tiltrådt.

Cafeen tyvstartede sæson 2018 den 24. februar med guldbryllup
for HGK medlemmerne Else & Richard. Stort tillykke med dagen
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HGK ProShop – By Golffather.dk
Foråret lader vente på sig – men Påsken er her.
ProShoppen bugner af nye varer – så kom forbi, vi holder åbent Påskedagene. Der er nye varer på hylderne,
og der er tilbud på f.eks.




50 % rabat på PUMA Tøj
50 % rabat på udvalgte Abacus tøj
Super tilbud på COBRA Max køller og jern

Kom er check om du skal have nyt udstyr i baggen, eller om der skal nyt tøj i garderoben

HGK Turneringsplan 2018
Vi er klar med åbningsturnering 2018 – søndag den 15. april, og naturligvis med Tøjeksperten Hammel som
sponsor. Tilmeld til på GolfBox – og lad os få skudt Turnerings sæson 2018 i gang.
Tør ikke love noget – men diverse langtidsprognoser siger flot golfvejr – så tøv ikke med DIN tilmelding

Golfens Dag 2018
Golfens Dag 2018 afvikles søndag den 22. april. Vi har brug for frivillige der kan byde de nye potentielle
medlemmer af HGK velkommen, og vise rundt. Flere frivillige har allerede meldt sig – men der er også plads
til dig. Send en mail på info@hammelgolfklub.dk eller kig forbi sekretariatet til snak om de forskellige
opgaver.
Og husk at invitere nabo, kollega, familie eller/og venner til en inspirerende dag i HGK
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