Hammel Golf Klub

MAJ 2018 – No. 6
Banen lige nu
Efter lang, våd og kold vinter er banen nu tør efter lang periode med fantastisk vejr. Greens og teesteder
vandes to gange i døgnet. Desværre har vi ikke mulighed for at vande fairway, der trænger til vand.
Rygere smider naturligvis ikke cigaretskodder på banen – men vi ved jo det sker fra tid til anden. Derfor her
og nu, en kraftig henvendelse om at gennem skodderne, eller smide dem i de opstillede skraldespande. Det
er brandfare rundt på banen med det tørre græs.
På Driving Range er der nye måtter til udslagsstederne, og nye Driving Range bolde – sponseret af
GolfFather.dk er taget i brug.
Hegnet mod hul 3. er udskiftet så vi forhåbentlig ikke får så mange bolde på 2. green og 3. teested. Hvis du
skulle slå en skæv bold – så HUSK at råbe fore.

Greens bliver vertikalskåret - Ved vertikalskæring snittes let i plænen, så vissent græs og mos fjernes.
Jorden kan derefter optage mere ilt og flere næringsstoffer, og øger væksten. Ordet ‘vertikalskæring’ er en
kombination af ‘vertikal’ og ‘at skære’.
Under vertikalskæringen vil græs med utilstrækkeligt rodnet blive trukket op. Efter vertikalskæring af green
gødes den. Afhængig af jordbunden kan overfladen eventuelt få et fint lag sand.
Filt – hvad er det og hvordan opstår det?
I løbet af året samler der sig vissent græs, rødder og stængler.
Det gør, at jordoverfladen bliver kompakt og lukker til. Regnvand,
luft og næringsstoffer kan ikke længere trænge igennem til
græsrødderne. Plænen kommer til at se usund og ujævn ud,
fordi planterne ikke længere dækker tæt.
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Persondataforordning
Databeskyttelsesforordningen (populært kaldet Persondataforordningen) er en EU-forordning, som har til
formål at styrke og harmonisere beskyttelsen af personoplysninger i Den Europæiske Union (EU).
Den formelle danske titel er Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af
sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).
Forordningen ses også ofte omtalt blot som GDPR baseret på forkortelsen af det formelle engelske navn
(General Data Protection Regulation).
Forordningen finder anvendelse fra den 25. maj 2018. Den afløser databeskyttelsesdirektivet, der er
gennemført via Persondataloven. Forordningen får direkte virkning i medlemslandene, men forudsætter i en
række henseender national lovgivning for at den af forordningen forudsatte retstilstand er gældende i dansk
ret. Danmark skal som EU-medlemsstat følge forordningen, og vil dermed supplere bestemmelserne i
forordningen via bl.a. Databeskyttelsesloven. Forordningen omhandler også databehandling, som sker
udenfor EU eller overførsel af personoplysninger ud af EU.
Hammel Golf Klyb er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte personoplysninger, når medlem eller gæst
gør brug af Hammel Golf Klubs faciliteter og services. Hammel Golf Klub tilstræber at medlem eller gæst
føler sig tryg ved klubbens behandling af personoplysninger.
Der er derfor udarbejdet dokument der beskriver de forskellige elementer i ”GDPR” – se klubbens
hjemmeside – under Medlemskab.
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Turneringsplan 2018
Tre turneringer afviklet:
Tøjeksperten Bjørn Åbningsturnering søndag den 15. april – hvor 98 HGK klubmedlemmer var klar til
gunstart kl. 09:00
Dagens resultat:
A-Rækken (Slagspil) Benjamin Appleyard der var banen rundt i -4. Runner up i -3 Torben Snejbjerg
B-Rækken (Stableford) Gert Laursen med 36 point, runner up Finn Pedersen med 35 point
C-Rækken (Stableford) Peter Hvidbak Revald med imponerende 47 point, runner up Kirsten Stafhøj med
42 point.
Nærmest flaget
Hul 6 – Henning Svendgaard med 83 cm
Hul 9 – Finn Pedersen med 368 cm
Hul 11 – Ann Laursen med 130 cm
Hul 13 – Torben Snejbjerg med 415 cm
Hul 15 – Finn Pedersen med 705 cm
Tak til dagens sponsor Tøjeksperten Bjørn Hammel for flotte præmier
Søndag den 29. april afviklede vi ”Herreklubben præsenterer Slå et Slag for Kuglerne”. HGK Herreklub
havde i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse sat flot turnering op, og 55 HGK klubmedlemmer støttede
den gode sag.
Dagens resultat
A-Rækken (Slagspil) Jan Vegner Madsen i -2, med Kim Damsgaard som runner up i +1
B-Rækken (Stableford) Søren Tetsche Jensen med 40 point, med Brian Frederiksen som runner up med 38
point
C-Rækken (Stableford) Torben Begtrup med 37 point, med Mikael Andersen Arenbradt som runner op med
36 point
Nærmest flaget
Hul 6 – Anders Lassen med 365 cm
Hul 9 – Jens W. Jensen med 196 cm
Hul 11 – Benny A Sørensen med 565 cm
Hul 13 – Herluf Kristensen med 580 cm
Hul 15 – Brit Lindum med 484 cm
Tak til HGK Herreklub og Kræftens Bekæmpelse for flot turnering
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Søndag den 27. maj afviklede vi KVIST & JENSEN Match 2018 i flot golfvejr – 23-25 grader og kun lidt vind.
Hvilket naturligvis resulterede i flotte score
A-Rækken /(Slagspil) Merete Damgaard Kristensen i par. Runner up i +1 Lars Fallesen
B-Rækken (Stableford) Michael Bygvraa Geertsen med 40 Stableford Point, med Morten Alber Christensen
som runnder up ligeledes med 40 point
C-Rækken (Stableford) Gustav Kjær Nielsen med flotte 43 Stableford Point, med Bert Nielsen som runner up
med 39 point
Nærmest flaget:
Hul 6 - Leo Bo Laursen med 195 cm
Hul 9 - Sayed Chafra med 689 cm
Hul 11 – Gudrun Reimarsdottir med 224 cm
Hul 13 – Adelsteinn Viglundsson med 101 cm
Hul 15 – Merete Damgaard Kristensen med 354 cm

HGK Klubturneringer 2018
Golfsæsonen er godt i gang, og det samme er turneringerne for medlemmerne i HGK.
Som noget nyt i år, er der lavet hcp. begrænsning i A-rækken i turneringerne. Dette er gjort med den
vurdering, at flere medlemmer i hcp. 15-25 er trætte af at spille slagspil - og så endda også fra hvid tee. Vi
håber derfor, at flere medlemmer vil deltage i turneringerne, da de nu med sikkerhed IKKE kommer i Arækken, med mindre man har spillet sig i hcp. 12,9. B og C rækken vil så blive lavet i 2 lige store rækker.
Men fortvivl ej; præmierne bliver fordelt således, at det passer med antal deltagere i hver række  Samtidig
bliver startlisten lavet således, at A, B og C boldene bliver blandet mellem hinanden, mellem hullerne, så det
giver et bedre flow på banen. Så det er slut med turneringsrunder på 5 timer 
Der er mange frivillige, som yder en stor indsats i HGK. Og det samme er gældende i turneringsudvalget.
Her bliver brugt frivillige til salg af scorekort, registrering af scorekort efter turneringerne, servicevogn og
turneringsledere. Har DU lyst til at være med til at hjælpe, så meddel gerne dette til Brit Lindum,
turneringsudvalgs formand, på mail: turnering@hammelgolfklub.dk. Vi kan altid bruge ekstra hænder, så det
ikke er de samme personer som skal hjælpe hver gang. Hvis man melder sig som frivillig, er det ikke
betydende med, at man skal hjælpe hver gang. Der vil blive sendt en mail ud til dig for at spørge, om man
har mulighed og lyst til at hjælpe ved hver turnering - og så står det frit for at sige ja eller nej. Så jeg glæder
mig til at høre fra jer alle, så turneringsudvalget kan blive lidt større.
Til slut herfra er der kun at sige: Deadline for tilmeldinger til turneringer i HGK er nu lavet om, så det er
fredag kl. 12.00. Så har alle mulighed for at tjekke vejrudsigten samt planer for weekenden. Venligst
respektér denne deadline, så der ikke skal bruges ekstra kræfter i weekenden for at ændre startlister m.m. det er jo alt sammen frivilliges tid som bliver brugt til dette 
Fortsat god golfsæson til alle - håber at se så mange som muligt i de kommende turneringer
Med venlig hilsen
Turneringsudvalget
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GOLFsporet

Alle golfklubber lever for glade og tilfredse golfspillere og de danske golfklubber arbejder intensivt på at
skabe så gode oplevelser som muligt for både medlemmer og gæster. Golfbanen er en markant del af den
samlede oplevelse, hvorfor det er naturligt at have fokus på, om golfbanen også leverer en god oplevelse.
GOLFsporet er en app, som gør det muligt for alle golfklubber at registrere, hvor på golfbanen
golfspillerne færdes under en golfrunde. Den registrerede data er værdifuld for den enkelte klub, idet
den giver golfklubben en status og dermed et solidt udgangspunkt for en dialog omkring optimering af både
driften og udviklingen af golfbanen.
Registreringerne vil kun kunne ses inden for sin egen golfbanes afgrænsning. Data kan ses af den enkelte
klub og Dansk Golf Union.
Det er gratis for både klub og spiller at benytte GOLFsporet.
skal derfor opfordre så mange som muligt at downloade og benytte GOLFsporet på deres smartphone (IOS
eller Android).
Hvad kan data bruges til?
Når der er indsamlet 2-300 runder, vil data give et præcist billede af, hvordan golfbanen benyttes. Klubben
kan herefter bruge informationerne som input til at fremme f.eks. spilhastigheden på golfbanen og optimere
driften. Data kan også med fordel anvendes som input til udviklingsplanen for banen.
God fornøjelse med GOLFsporet
Hammel Golf Klub
Baneudvalget
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Toilet på hul 5
Onsdag den18. april - naturligvis på HGK Damedag
Vi har talt meget om det, vi har skrevet om det, vi har søgt og fået tilladelse af Favrskov Kommune.
Vi havde udfordringer med at få toilettet helt på plads. Nogen gange tager den slags ting altså tid
Men nu er det ganske vist - banens nye toilet på hul 6 er officielt indviet. Dannebrog hejst - guldsnor klippet,
naturligvis af Inger Tjell Madsen der har gjort stort stykke arbejde for at vi har fået etableret "Ladies Only"
toilet på hul 6.
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HGK ProShop – By Golffather.dk
DEMO Dag – i forbindelse med Åbningsturnering søndag den 15. april, kom COBRA forbi og demonstrerede
de seneste nyheder. Søren Kjeldsen (ikke ham) gav gode tips – og der var naturligvis mulighed for at gøre
en god handel
Den 11. maj gentog COBRA successen, og var igen forbi med hele deres program
HUSK HGK ProShop er DIN shop. For hver krone du bruger i shoppen falder der provision af til klubben.

Hammel Golf Klub ProShop by Golffather.dk
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HGK HeadPro og Positiv Impact Golf (PIG)
Vi har i flere omgange fortalt om Positive Impact Golf (PIG). Ian har været smut i England, og mødt andre
PIG Coach – HUSK Hammel Golf Klub er fortsat verdens eneste golf klub der 100 % er gået ind i de nye og
spændende træningsmetoder programmet tilbyder
Som tillæg til de allerede tilbudte kursus aktiviteter er Ian Appleyard klar med nyt tiltag. Så hvis …..


Du slår kortere og kortere



Du slår flere og flere dårlige golfslag



Du syntes ikke, det er sjovt at spille golf mere



Du er for gammel til at modtage træning



Du gider ikke få ødelagt mit spil ved at gå til træner



Du gider ikke stå på drivingrange



Du forstår ikke, hvad træneren siger



Du har ikke tid til at træne



Du kan alligevel ikke lære at svinge som Tiger Woods

Så kan du nu få 4 gange halvanden times træning:
PIG Kursus – 4 gange
15:00 – 16:30
TILBUD

PIG Kursus – 4 gange
15:00 – 16:30
TILBUD

Tir 5. juni, Tir 12. juni

23, 24,
26 & 27

Kr. 800,-

23, 24,
26 & 27

Kr. 800,-

Tir 26. juni & Tir 3. juli

Ons 6. juni, Ons 13. juni
Ons 20. juni & Ons 27. juni
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Mathilde gjorde det igen
Lørdag den 7. april – en god dag i Kaj Lykke Golf Klub. Mathilde Brinch Brogens Christensen vandt
Junior Elite Wilson Staff Open.
Søndag den 15. april blev ECCO/Abacus U22 Junior Turnering afviklet på Viborg Golf Klubs bane, med
deltagelse af 95 af landets bedste U22 spillere.
Fra Hammel Golf Klub deltog Mathilde Brinch Brogens Christensen
Turneringen afvikles over to gange 18 huller, efter runder i 76 og 75 slag og samlet 151 rakte det til en
flot 3. plads til Mathilde

Søndag den 27. maj var Mathilde tilbage med ny sejr – efter 3. omspilshul. Jelling Junior Classic.
Fantastisk start på 2018 for Mathilde – STORT TILLYKKE

Desværre er der ingen billeder fra Jelling sejren, da chauffør, fotograf, caddy … og Far blev lidt forvirret og
totalt glemte at finde kamera frem. Nick har lovet det ikke sker igen.
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Lidt om Support Mombasa / UPENDO Golf
Tilbage i november/december måned mødtes blev der afholdt et par møder med deltagelse af Kim
Petersen samt HGK Medlem Jesper Willis, Anders Leth Andersen og Poul Ditlev.
Planen for møderne var at skabe en Charity Turnering, med det formål at samle penge ind til Brian
Mathiasen Børnehjem i Mombasa, Kenya.
Brian Mathiasen, professionel boksetræner og bokseekspert- kommentator på Viasat /TV3+ og TV3 SPORT
1+2. – og årets Østjyde for år tilbage.
Brian trænede fra 2001 til 2003 en bokser fra Kenya. Hver gang han havde haft en professionel boksekamp i
Danmark, så fik altid en stak T-shirts med til bokseklubben i Kenya, der hedder Transfix ABC. Det betød
meget for klubben dernede, og sådan noget kan man ikke sidde overhørig.
Disse ture affødte tanken om lægge flere kræfter i projektet.
I 2008 startede Brian Mathiasen med at sponsorere udvalgte fattige familier ude i slumkvartererne Mombasa
og omegn. De penge, Brian på¨forskellig vis samler ind, går 100 % til de fattige familie, der kan bruge en
hjælpende hånd.
Turnering blev sat op – brochure produceret, og salget gik i gang. Faktisk så meget i gang at fra vi åbnede
for salget solgte vi på 48 timer 20 hold, der hver betalte kr. 4.000,- for deltagelse for 4 personer.

Fredag den 18. maj var valgt og 22 hold havde købt sig adgang til matchen. Der var indlagt forskellige tiltag i
løbet af dagen. F.eks. stod HGK Klubmester 2018 Jesper Strøm hele dagen på hul 13 – og udfordrede de
mange hold. Holdet fik 4 forsøg på at slå bolden tæt på pinden – Jesper fik ét forsøg pr. hold. Kun 7 spillere
af de 88 formåede at slå den tættere på end Jesper. Flot indsats af Jesper .Tak.
Dagen var startet med Magisk entertainer Kristian Skovbo mens deltagerne fik morgenmad. Super
underholdning og snakken gik – hvordan f… gjorde han lige det 
22 hold og 88 spillere rundt på banen. Brian Mathiasen rundt i servicevogn for at takke de mange mennesker
for deres deltagelse.
Dagens vinder af turneringen PP Dreamteam (Poul Pedersen A/S)
Men dagens store vinder – Support Mombasa. Takket være de mange deltagere, forskellige donationer og
sponsorater kan vi sende godt kr. 70.000 til børnehjemmet i Mombasa.
Tak til alle for deltagelse.
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Golf Gudenå
I vores Golf Gudenå samarbejde (Silkeborg/Ry Golf, Tange Sø Golf, Himmelbjerget Golf, Skanderborg Golf
samt Hammel Golf) havde vi i dagene 14. – 16. maj besøg af golf journalister fra England, Holland,
Tyskland, Sverige, Norge og Danmark
Formål med besøget – at få redaktionel omtale af vores respektive baner i såvel trykte, som i digitale medier.
Naturligvis med fokus på Made in Denmark på Silkeborg banen. Erfaring fra Nordjylland, de gange der har
været Made in Denmark på Himmerland, kommer golf turister rundt i området og spiller en runde, før eller
efter de har set Europa Tour Golf.
Det var hårdt program vi sammen med Visit Silkeborg & Skanderborg havde sat sammen til journalisterne.
Indlogering på Knud Hule Badehotel – pga. Ishockey WM var værelser i Silkeborg og Århus området
udsolgt. Journalisterne var vilde med Knud Hule. Omgivelserne og ikke mindst den kulinariske del af
opholdet.
Ankomst mandag middag – direkte på Silkeborg banen og spille. Tirsdag morgen tidlig tee off på Tange Sø –
derfra til Hammel, for at slutte dagen med golf på banen i Ry. Fælles middag om aftenen. Onsdag morgen
tidlig tee off på Himmelbjerget Golf, for at slutte turen på Skanderborg banen.
Med det program siger det sig selv, at de ikke kunne nå at spille 18 huller på banerne. Men med 3 buggy i
spil kom journalisterne rundt på alle banerne og fik spillet så mange huller som det var muligt.
Vi fik i Hammel stor ros for banens stand, hyggelig klubhus – og dansk smørrebrød i Café 19. Specielt
journalist fra Norge og Sverige kommenterede priserne på øl. Vores lille øl til kr. 25 vil de betale næsten kr.
100 for i Norge 
Check www.golfgudenaa.dk
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