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Lørdag den 7. april blev Junior Elite Wilson Staff 2018 Open afviklet, på Kaj Lykke Golfklub ved Esbjerg.
17 drenge 0-15 år
15 piger 16-21 år
43 drenge16-21 år
Flot arrangement på Kaj Lykke Golfklub sponseret af Wilson Staff
Turneringen afvikles over 2 x 18 huller – og Hammel Golf Klub var repræsenteret af Mathilde Brinch Brogens
Christensen.
Mathilde spillede fantastisk golf over de to runder, med score 79 slag i første runde og 75 slag i anden
runde, og dermed en total på 154 slag. 6 slag bedre end runner up
STORT Tillykke til Mathilde med det meget flotte resultat

1

Hammel Golf Klub

Banen lige nu
Efter lang, våd og kold vinter set det ud til foråret for alvor er lige om hjørnet. Onsdag den 4. april startede
Greenkeeper teamet på greens, for første gang i 2018

På Driving Range sker der flere ting her i starten af sæson 2018. Der er bestilt nye måtter til
udslagsstederne, og bliver i disse dage udskiftet. Nye Driving Range bolde – sponseret af GolfFather.dk er
ankommet

Næste projekt ved Driving Range er udskiftning af dele af hegnet mod hul 3. Der skal bruges mobil lift til
installation af hegnet, så her venter vi lidt på at jorden kan bære, uden at liften vælter.

Endnu et tegn på at foråret er her. Vores får har fået
to gang to lam
Søde men ikke helt sikker på benene endnu. Men det
bliver de, så de kan hjælpe med banepleje, når der
rigtig kommer vækst i græsset
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Turneringsplan 2018
Check Turneringsplan 2018 – vi har i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse et par gange afholdt ”Støt
Brysterne Turnering” – bemærk ny turnering i år. I samarbejde med HGK Herreklubben spilles der søndag
”Slå et slag for Kuglerne”. Men først skal vi have den traditionsrige åbningsturnering ”TØJEKSPERTEN
Åbningsturnering” – med Tøjeksperten Hammel Bernhard Bjørn som sponsor. Skynd dig med DIN
Tilmelding.

GolfQuis app
Sjov med regler med ny gratis app til din smartphone
På de to app-stores Google Play til Android og Apple store til
iPhone kan man nu gratis downloade appen “GolfQuis”.
Det er en app, der udfordrer kendskabet til golfreglerne.
Efter registrering tildeles man et begynder “regelhandicap”
på 72 og kan så ved at svare på regelspørgsmål i appen
“spille sig ned” i handicap.
Ligesom i golfspillet kan man med sit handicap måle sig med andre spillere - både internt i ens egen klub og
med spillere fra andre klubber, og man kan også se, hvordan ens egen klub som helhed måler sig med
andre klubber på viden om golfreglerne.
Man kan både spille alene og sammen med andre. En sjov lille app, som det kan anbefales at prøve, hvis
man gerne vil blive lidt bedre til golfreglerne og have det sjovt imens.
Regelviden er med appen faktisk blevet til et lille spil, som kan blive ret vanedannende - kan man mon
komme længere ned i regelhandicap end ens venner eller dem fra regeludvalget?
Niels Jørgen Strøm
Formand for Regeludvalget.
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Klubhus
Klubhusudvalget har undersøgt og vurderet vores vinduer i klubhuset. Et par stykker var punkteret, og andre
havde lister der trængte til udskiftning – og generelt var alle utætte.
Vurdering fra fagmand Jens Nickelsen og fordelagtigt tilbud på udskiftning igangsat. Jens Nickelsen og team
har efterfølgende skiftet de mindre vinduer i omklædning – nu med matteret glas, og efterfølgende er de lidt
større vinduer i mødelokalet, Sekretariatet og et par stykker i cafeen også udskiftet. Tak for indsatsen

Så blev de nye regler offentliggjort
Fra den 1. januar 2019 træder nye ændrede golfregler i kraft.
Mandag den 12. marts blev det nye regelsæt offentliggjort, og der er tale om markante ændringer, som
forhåbentlig vil blive til glæde for alle golfspillere, da målet har været at gøre reglerne enklere, nemmere at
forstå og mere “rimelige” efter almindelig opfattelse.
DGU har gjort et godt og hurtigt stykke arbejde med at skabe et overblik og formulere nogle gode
forklaringer på ændringerne.
På DGU’s hjemmeside kan man finde flere gode links - se her:
https://www.danskgolfunion.dk/sektionsside/de-nye-golfregler-2019
Og på golf.dk beskriver Henrik Søe de vigtigste ændringer:
https://www.golf.dk/nyhed/nu-skal-der-droppes-fra-knæhøjde-nye-regler-er-offentliggjort
MEN HUSK NU, at hele sæson 2018 spiller vi efter de gamle regler - ændringerne træder ikke i kraft før den
1. januar 2019.
Fra slutningen af sæson 2018 og frem mod starten på sæson 2019 vil regeludvalget tilbyde alle medlemmer
af HGK at deltage i møder, hvor ændringerne vil blive forklaret, og hvor man kan stille spørgsmål. Mere om
det senere.
Niels Jørgen Strøm
Formand for Regeludvalget
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Medlemmer til regeludvalget søges!
Kan du lide at holde hjernen i gang, og synes du, det er sjovt at undervise?
Vil du gerne være Kloge-Åge på terrassen efter runden?
Har du lyst at være frivillig i Hammel Golf Klub og få endnu mere ud af dit medlemskab?
Kunne du tænke dig at være med fra starten, når de nye golfregler træder i kraft den 1. januar 2019?
Så er du lige den, vi søger i regeludvalget, hvor vi i forvejen er 3 engagerede medlemmer.
Skriv til os, hvis du har lyst at være med, eller hvis du har spørgsmål til arbejdet i udvalget.
Niels Jørgen Strø
Formand i regeludvalget
Skriv til regel@hammelgolfklub.dk

Begynderudvalg
Efter at have været formand for Begynderudvalget i en lang række år, har Leo B Laursen besluttet
at trække sig fra posten. Bestyrelsen har derfor besluttet at koordinering af vores begyndere er nu
tillagt Sekretariatet.
Fremadrettet vil det derfor være Golfmanager Poul Ditlev der vil stå for koordinering af aktiviteter
for begyndere. Selve begynderturneringerne onsdag og/eller torsdag vil blive styret af Else Nielsen
og Inger Tjell Madsen
Skulle du have lyst til at hjælpe udvalget, og gå 9 huller en onsdag aften. Guide og vejlede dem, s
hører vi gerne fra dig.
Henvendelse til Sekretariatet – vi ser frem til at høre fra dig
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REMINDER - HUSK vi har 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
HGK ProShop – By Golffather.dk
DEMO Dag – i forbindelse med Åbningsturnering søndag den 15. april, kommer COBRA forbi og
demonstrerer de seneste nyheder. Søren Kjeldsen (ikke ham) giver gode tips – og der er naturligvis
mulighed for at gøre en god handel
HUSK HGK ProShop er DIN shop. For hver krone du bruger i shoppen falder der provision af til klubben.

COBRA Demo Dag
Søndag 15. april
kl. 14.00 til 17:00
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HGK HeadPro og Positiv Impact Golf (PIG)
Der er ingen tvivl om at vi i Hammel Golf Klub har en dygtig træner i Ian Appleyard. Som nævnt før, så har
Ian gennemført Brian Sparks PIG kursus moduler, og er i dag certificeret PIG Coach.
Hammel Golf Klub er samtidig, intet mindre end verdens første golfklub der er certificeret PIG Klub. Der
findes PIG instruktører rundt i verden, men HGK er første klub på verdensplan der 100 % er gået ind i
samarbejdet med Brian Sparks – og de helt unikke træningsmetoder
Et er Hammel Golf Klub – noget helt andet er hvad der sker på PIG træning ude i verden.
Adam Scott – australsk golfspiller, der står noteret for 17 sejre gennem sin professionelle karriere, og vinder
af US Masters 2013.
Adam Scoots far – også habil golfspiller - har sendt nedenstående mail til Brian Sparks og Ian Appleyard.
(beklager det er på engelsk – håber det går )
Good morning Brian
Please allow my introduction - my name is Phil Scott, 40 year Australian PGA member and father of
Adam Scott.
I have recently come across your beliefs and methodology. Thankfully In brief, I broke my back 15
years ago, and have had multiple surgeries on my right knee. That said, I'm fit and strong and still
playing to a 1 handicap. But it's been so hard! I don't want hard. I want easy!
For the last month I've been playing with your "dance du golf" as my thought. The physical ease is
apparent. I love it. I will keep doing it and hopefully continue to everyone and improve.
Great congratulations on your style. Tomorrow I shall take it onto the course at Augusta for my
annual game there with Adam.
With Kindest Regards
Phil Scott.

Så hvis faderen til US Masters vinder – der selv spiller i Hcp 1, har stor fornøjelse af PIG træningsmetoder –
så er det måske også noget for DIG
Check de muligheder der er for deltagelse i PIG Hold træning. Se hjemmesiden, eller smut forbi Ian
Appleyard i ProShoppen til en snak om mulighederne.
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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

HGK Udvalgsmøde
Søndag den 8. april blev der afholdt HGK Udvalgsmøde. Medlemmer af de forskellige udvalg, ”Klub i
Klubben, Greenkeeper, Cafe og Sekretariat – samt naturligvis repræsentanter fra HGK Bestyrelsen.
Evaluering af den forgangne sæson, og dialog om de forskellige tiltag for sæson 2018.

HGK Udvalg og Klubber i Klubben er klar til sæson 2018
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