Hammel Golf Klub

JULI 2018 – No. 8
Banen lige nu
Banen er tør – ”knastør”. Den danske sommer viser sig i år fra den meget flotte side, med mange soltimer.
Men det betyder så desværre, at vores fairways skriger på vand, da vi jo ikke har fairway vanding installeret.
Teesteder og greens bliver vandet hver nat, og igen tidlig morgen.

Rigtig mange medlemmer kommer ind med flotte score – de har aldrig slået så langt  men kan jo også
have lidt at gøre med at hvis/når man rammer fairway, får man en del meter forærende, da bolden hopper og
ruller frejdigt fremad.
At banen er knastør, gør at vi en ekstra gang skal bede rygerne om at passe på med cigaret skodder. De må
IKKE smides på græsset. ALDRIG. Fordi det ikke pynter, og her og nu, og fordi de kan antænde det tørre
græs. Pas på banen. Hjælp hinanden med at huske på det.
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Turnering 2018
Café 19 & Goffather.dk Turnering blev afviklet søndag den 1. juli
Flot golf vejr, tør bane og rigtig mange flotte resultater.
Dagens vindere
A-Rækken (Slagspil) Flemming Vadet med -1 og runner up Amalie Jul Lærke også med -1
B-Rækken (Stableford) Marianne Nielsen med 42 Stableford Point, med Erland Helgesen som runner up
med 39 point.
C-Rækken (Stableford) Mikael Andersen Arenbrandt med imponerende 49 Stableford Point, med John
Johnsen som runner up med 44 point.
Nærmest flaget
Hul 6: Amalie Jul Lærke med 454 cm
Hul 9: Jan Vegner Madsen med 150 cm
Hul 11: Søren Eskerod med 138 cm
Hul 13: Thomas Bech med 233 cm
Hul 15: Jens McKinley 39 cm
Tak til dagens sponsor Café 19 & Golffather.dk

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 og vogne – inkl. nye og brugte el vogne

HUSK I Juli måned er der UDSALG i HGK ProShop by Golffather.dk








ECCO Sko minus 30 %
Skechérs sko minus 20 %
Shorts kun kr. 350,Polo – TO stk. kun kr. 550 (før op til 499,- pr. stk.)
Regnsæt Kun kr. 1.500 (før kr. 2.298) (Der kommer regn igen – engang)
Plus mange super tilbud på golfbags – og vogne (med eller uden strøm)

Kom forbi shoppen – vi har lige det, DU står og mangler
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HGK - The Easiest Swing in Golf
Brian Sparks kommer til Hammel Golf Klub 11. – 15. august.
Vi afholder 1-dages kursus lørdag den 11. august og 3-dages kursus fra mandag 13 - onsdag 15.
Lørdag den 11. august Program – Pris Kr. 1.500,- for HGK Medlem (normalpris kr. 1.995,-)







09.30 – Check- in ved Brian & Ian
10.00 – Introduktion til Positive Impact Golf filosofi og “The Full Game”
13.00 – Frokost i Café 19
14.00 – Træning baseret på den enkelte deltagers behov – inklusiv kortspil
16.30 – Opsamling og evaluering
17.00 – Afslutning

Ovenstående program er med forbehold for ændringer, for at sikre den enkelte deltagers optimale udbytte af
dagens program.
Mandag den 13. – onsdag den 15. august Program – Pris Kr. 3.500,- for HGK Medlem (Normalpris kr.
4.995,-)
Mandag
 09.30 – Check-in ved Brian & Ian
 10.30– Trænings del 1
 13:00 – Frokost i Café 19
 14:00 - Trænings del 2
 16:30 – Evaluering dag 1
Tirsdag
 10:00 – Træning del 3
 13:00 – Frokost i Café 19
 14:00 – Spille 9 huller
 16:30 – Evaluering dag 2
Onsdag
 9:00 – Træning del 4
 12.30 – Evaluering af kursus
 13:00 – Frokost i Café 19
Ovenstående program er med forbehold for ændringer, for at sikre den enkelte deltagers optimale udbytte af
dagens program.
Skynd dig med DIN tilmelding til UNIK træningsoplevelse. Henvendelse i ProShoppen eller i Sekretariatet.
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Regionsgolf
Regionsgolf Danmark er den største holdturnering for klub-golfere i Danmark, både hvad angår deltagende
klubber, deltagende hold/spillere samt afviklede kampe gennem sæsonen.
Turneringen er begyndt helt tilbage i 1970’erne og spilles som landsdækkende holdturneringer
i ABCD rækkerne og i Senior/Veteran rækkerne med i alt 13 landsfinaler.
Igen i 2018 har Hammel Golf Klub deltaget i Regionsgolf – i forskellige rækker
Række A Pulje 9 med Lasse Jakobsen som holdleder:
Placering som nummer 2 – ét point efter puljevinder Viborg
Række B Pulje 13 – med Inge Abildgaard Petersen som holdleder
Meget lige pulje, men desværre endte HKG på sidste pladsen med 3 point. Puljevinder Tange Sø
Række C Pulje 14 med Karsten Sørensen som holdleder:
Også her endte HGK på sidste pladsen med 2 point. Puljevinder Aarhus Aadal.
Række VB Pulje 8 med Jes Kjærsgaard Nielsen som holdleder
HGK sluttede på andenpladsen med 8 point – puljevinder Mollerup
Række XB Pulje 11 – med Mogens Guldbæk som holdleder
En 3. plads blev det til med 4 point. Puljevinder Viborg
Række XA Pulje 3 med Leo Bo Laursen som holdleder
Andenplads med 8 point – puljevinder Aalborg
Række VC Pulje 10 – med Ole Jørgensen som holdleder
Også her blev det til en 3. plads med 6 point – puljevinder Skanderborg
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Over 9.000 golfspillere på alle niveauer deltager hvert år i regionsgolf. Mange golfspillere har på et tidspunkt
dyrket en eller anden form for konkurrenceidræt, og savner spændingen og intensiteten ved at deltage på et
hold.
De færreste er dygtige nok til at spille på klubbens hold i DGU’s Danmarksturnering, men i Regionsgolf er
der plads til alle. Her har alle mulighed for at udfolde sig som deltager i holdspil.
Siden starten af Jyske Holdturnering helt tilbage i 1970’erne har Regionsgolf udviklet sig til i dag at være en
landsdækkende og velfungerende holdturnering for 184 klubber med tilsammen over 1.000 hold. Der er
således mindst 9.000 spillere i turneringen, men medregnet sædvanlige udskiftninger på holdene igennem
turneringen, er det reelle deltagerantal nærmere 10.000.
For at deltage i regionsgolf skal klubben være medlem af DGU, og spillerne skal være fuldtidsmedlemmer i
deres hjemmeklub.
Et hold består af 2 damer og 4 herrer, som spiller 1 damesingle, 3 herresingler og 1 mixed foursome.
A, B, C, D er turneringer for adskilte handicapgrupper
A-rækken: Hcp. minimum 4,5
B-rækken: Hcp. minimum 11,5
C-rækken: Hcp. minimum 18,5
D-rækken: Hcp. minimum 26,5
For at deltage i A, B, C, D turneringen, skal spilleren være fyldt 21 år inden udgangen af det år, hvor
turneringen afholdes. Se mere på www.rgd.dk
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