Hammel Golf Klub

JUNI 2018 – No. 7
Banen lige nu
Som følge af den meget tørre maj måned, behandles green og teested områder. Greens sprøjtes med jern
og mangan (Mangan er især vigtigt for højerestående planter som f.eks. græs, hvor det bruges af planten til
at danne ilt i fotosyntesen)
Greens står flotte trods den tørre periode. Teesteder og greens er vandet to gange i døgnet. Men HUSK at
rette nedslagsmærker - VIGTIGT pas på vores bane

Weekenden 16. & 17. juni blev fairway gødet. Så kan gødningen blive opløst med regnvandet, derved
undgår vi svidninger, og spor efter vogne og andre køretøjer
Bemærk gødning kan give ”rust” på golfsættet. Så skyl evt. jern de næste par dage. Eller f.eks. benyt
klubbens fantastiske ”vaskemaskine” til golf jern og køller. Tilbud i år – kun 100 kr. for hele sæsonen. Købes
i HGK ProShop.
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Turnering 2018
HGK Sommer Turnering afviklet søndag den 10. Juni
Flot start på dagen – og så kom regnen (12,5 mm). Et par timer før annonceret af DMI m.fl.
Dagens resultat:
A-Rækken (Slagspil) Hans Skøtt der var banen rundt i -5. Runner up i -4 Jan Vegner Madsen
B-Rækken (Stableford) Thomas Sørensen med 39 point, runner up Kristoffer Vadet med 37 point
C-Rækken (Stableford) Marie Louise Lauridsen med 37 point, runner up Lars Jørgen Baungaard
ligeledes med 37 point.
Nærmest flaget
Hul 6 – Erik Lund med 113 cm
Hul 9 – Thomas Skipper Klausen med 246 cm
Hul 11 – Brit Lindum med 148 cm
Hul 13 – Brit Lindum med 0 cm = Hole in One
Hul 15 – Brian Frederiksen med 1055 cm
Længste Drive Hul 1 – Erik Lund
Tak til dagens sponsor (der havde valgt at være anonym) for flotte præmier

HUSK Næste Turnering – den 1. juli – Café 19 og GolfFather.dk – Tilmelding er åben
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HGK ProShop – By Golffather.dk
HUSK HGK ProShop er DIN shop. For hver krone du bruger i shoppen, falder der provision af til klubben.
Kig forbi shoppen – der er altid gode tilbud. Tøj, udstyr vogne – inkl. nye og brugte el vogne

Hammel Golf Klub ProShop by Golffather.dk
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HGK HeadPro og Positiv Impact Golf (PIG)
Positive Impact Golf (PIG) har besluttet at ændre navnet til ”The Easiest Swing in Golf”
Brian Sparks besøgte Hammel Golf Klub i 2017, med stor succes, og med deltagelse af golfere fra Danmark,
Norge og Sverige
Vi gentager derfor besøget i 2018 – hvor Brian Sparks gæster Hammel Golf Klub (Verdens første og eneste
PIG certificeret golfklub)
Skandinaviske golfspillere har vist en stor interesse for det letteste swing i golf, og nu er der igen mulighed
for at møde ”faderen til PIG” – Brian Sparks, som sammen med vores egen Ian Appleyard tilbyder komplet 1dags eller et 3-dages kursus i Hammel Golf Klub. Du kan ikke kun fordybe dig i det letteste Swing In Golf specielt designet til senior mænd og kvinder, men du vil også nyde gæstfriheden af en af golfens hyggeligste
klubber. (citat Brian Sparks)
Vil du nyde din golf mere end nogensinde før? Vil du lære at spille hyggelig golf lang ind i alderdommen? Vil
du spille golf flere dage i træk uden at føle sig udmattet? Det er præcis det, vi i The Easiest Swing in Golf
leverer!
Vi afholder en 1-dages kursus lørdag den 11. august og en 3-dages kursus fra mandag 13 - onsdag 15.
Priserne er Kr. 1.500,- for 1-dages kursus og Kr. 3.500,- for 3-dages kursus. Disse priser inkluderer alle
frokoster og 3-dages prisen inkluderer greenfee på den anden dag.
Venligst e-mail proen@hammelgolfklub.dk for mere information og for at sikre din plads på holdet.

Udover ovenstående unikke tilbud, har vi som
nævnt i sidste News nedenstående tilbud.
TILBUD PÅ PIG Kursus - 4 gange halvanden times træning:
PIG Kursus – 4 gange
15:00 – 16:30

Tir 5. juni, Tir 12. juni

TILBUD

Tir 26. juni & Tir 3. juli

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

Uge

Ons 6. juni, Ons 13. juni
Ons 20. juni & Ons 27. juni
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23, 24,
26 & 27

Kr. 800,-

Uge
23, 24,
26 & 27

Kr. 800,-
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Lidt mere om Support Mombasa / UPENDO Golf
Som omtalt i sidste udgave af HGK News afholdt HGK den 18. maj Support Mombasa Charity Turnering.

Den endelige opgørelse over Upendo Golf Charity er nu på plads, og det er med meget stor glæde at vi kan
offentliggøre, at dagen indbragte ikke mindre end Kr. 72.340,- som nu er på vej til UPENDO Children’s
Home i Kenya.
Som det ses af nedenstående, er budskabet allerede nået til Mombasa, og de glade børn sende stor hilsen
til Hammel Golf Klub og Upendo Golf
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Golf Gudenå
I Golf Gudenå samarbejdet som udover klubberne inkluderer turistorganisationerne Visit Silkeborg og Visit
Skanderborg, vil vi under Made in Denmark i Silkeborg – 29. august (ProAm dag) og MiD 30. august til 2.
september være repræsenteret med en stand i MiD Village.
Standen vil være bemandet med medarbejdere fra Turistorganisationerne og også gerne med
repræsentanter fra Golf Gudenå klubberne (Tange Sø Golfklub, Skanderborg Golf Klub, Silkeborg Ry Golf
Club, Himmelbjerg Golfklub – og Hammel Golf Klub)
Har du tid og lyst til at være en del af Golf Gudenå MiD frivillig team. Hjælpe med at bemande standen – og
lave PR for Golf Gudenå – og dermed Hammel Golf Klub. Hvis du har mulighed og tid, så send en mail til
info@hammelgolfklub.dk – eller kom forbi Sekretariatet til snak om muligheder.

Hammel Golf Klub i DGU Danmarksturnering

I weekenden 16. og 17. juni var Hammel Golf Klubs elite hold igen i kamp
Lørdag mødte HGK Dame holdet i 1. division Silkeborg Ry. Det blev tæt kamp, der endte 6-6,
På hjemmebane havde HGK Dame Kvalifikationsholdet besøg af Herning, der blev sendt hjem til heden med
et nederlag på 6-3
HGK Herre Kvalifikations holdet havde besøg af Lyngbygaard, der efter meget tæt match blev afgjort på hul
18 med samlet sejr til Lyngbygaard på 4-8.
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Søndag havde HGK Damerne besøg på hjemmebane af Herning. Suveræn sejr til HGK med 10/2. HGK
Damerne er således fortsat ubesejret i 1. division
Dame Kvalifikations holdet var på tur til Skive, og vendte desværre hjem med nederlag på 6/3
HGK Herre 4. Division og Kvalifikations var begge på besøg i Kalø, og måtte desværre indkassere to
nederlag. 4 Division 8/4 og Kvalifikation 7/5
Status efter weekendens matcher – og inden årets sidste turneringsweekend 18. – 19. august
HGK Dame 1.- division er no. 2 med 5 point efter Silkeborg Ry med 7 point
HGK Kvalifikations er no. 3 med 2 point efter Volstrup med 6 point og Skive med 8 point.
HGK Herre 4. division er no. 2 med 3 point efter Kalø med 5 point
HGK Herre Kvalifikations er no. 2 med 4 point, efter Lyngbygård med 6 point.
Så intet er afgjort inden sidste turnerings weekend hvor
HGK Dame 1. Division skal til Aarhus lørdag og søndag får besøg af Silkeborg Ry
HGK Dame Kvalifikation skal lørdag til Herning og får besøg af Volstrup søndag
HGK Herre 4. division får søndag besøg af Tange Sø
HGK Herre Kvalifikations skal til Lyngbygård lørdag og får besøg af Søhøjlandet søndag. Så sæt allerede nu
kryds i kalenderen søndag den 19. august, hvor alle 4 HGK Elite hold spiller hjemme. Kom er se god golf, og
støt vores hold.
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Indberet din score via Internettet
Via en computer kan du selv indberette et scorekort fra en runde du har spillet, så du kan blive reguleret op
eller ned i handicap. Ved selv at indberette dit scorekort, får du med det samme kontrolleret at du har regnet
rigtigt og du sparer samtidig din klubs sekretariat for arbejdet med at indberette scorekortet. Derudover bliver
dit handicap automatisk reguleret så snart din markør har godkendt kortet.
BEMÆRK... Det er kun scorekort fra baner i DANMARK du selv kan indberette. Scorekort fra baner i
udlandet skal afleveres til din hjemmeklubs sekretariat.
SÅDAN GØR DU:
LOGIN
Log på din personlige GolfBox profil
INDBERET DIT SCOREKORT
Vælg [Scores] i menuen til venstre og klik på [Indberet score] [1]
ANGIV GRUNDDATA
I feltet [Dato] skal du angive spilledatoen for runden. Dags dato er valgt som standard
I feltet [Runde] skal du angive om din runde har været en privat runde eller en turneringsrunde. (bemærk at
turneringsrunder typisk bliver indberettet direkte fra den afviklede turnering, så det skal du normalvis ikke
selv gøre). Du skal ligeledes sætte flueben i [EDS] for at scorekortet kan være tællende til regulering samt
vælge hvor mange huller du har spillet (9 eller 18 huller)
Under [Baneinfo] skal du vælge hvilken klub du har spillet i, bane du har spillet samt det teested du har
spillet fra. Dit SPH bliver automatisk regnet ud på baggrund af data for den enkelte bane. Har du spillet en
bane i udlandet, kan du desværre IKKE selv indberette dit scorekort. Det skal afleveres til din hjemmeklubs
sekretariat
I feltet [Markør] skal du angive din markør. Hvis du kender din markørs medlemsnummer, skriver du det i
feltet [Medlemsnr] og klikker på [Quicksøg]. Så bliver spilleren søgt frem. Er det et medlem i samme klub
som dig, er det nok at skrive selve medlemsnummeret. Er det et medlem i en anden klub, skal du skrive hele
DGU nummeret. Kender du ikke spillerens medlemsnummer, kan du skrive spillerens navn i [Medlemsnavn]
og klikke på [Quicksøg]. Så kommer der en liste over mulige spillere. Hvis din markør ikke findes i GolfBox,
skal du sætte flueben i det felt og angive spilleren navn og klub. I så fald er det din hjemmeklub som skal
godkende dit scorekort
BEMÆRK... Husk ALTID at trykke på [Quicksøg] efter du har angivet din markørs nummer eller navn. Det er
først når der står et navn ud for [Navn] og [Klub] i markørfeltet, at din markør er gemt.
ANGIV ANTAL SLAG
Til sidst skal du taste dine slag på hvert enkelt hul under [Scorekort]. Der er sat flueben ved at der
automatisk skal hoppes videre til næste felt efter et ciffer. Hvis du fjerner fluebenet skal du selv klikke i næste
felt. Det kan dog være en fordel at fjerne fluebenet hvis du skal registrere et ciffer på 10 eller højere.
Når du har tastet alle dine slag ind og har kontrolleret at det stemmer, afslutter du ved at klikke på [Gem].
Kvittering fremkommer nu i toppen af billedet.
BEMÆRK... Du kan til enhver tid annullere din indberetning, så længe du ikke har klikket på [Gem]. Når først
du har gemt din indberetning, kan du ikke længere redigere i den. Opdager du en fejl EFTER du har gemt,
skal du kontakte din hjemmeklubs sekretariat for at få det rettet.
BEMÆRK... Når scoren er registreret elektronisk (uanset om markøren har godkendt scoren eller ej) er det
det nye handicap der skal spilles til – dette gælder både reguleringer opad- og nedadgående.
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