Hammel Golf Klub

AUGUST 2018 – No. 9
Banen lige nu
Banen er tør, om muligt mere tør end beskrevet i sidste nummer af Nyhedsbrev
Fairways skriger på vand, da vi jo ikke har fairway vanding installeret. Teesteder og greens bliver vandet
hver nat, og igen tidlig morgen. Der bruges i øjeblikket 17-18.000 liter vand hver nat, fra 22:30 og frem til
5:30 – hvorefter de mest udsatte steder bliver vandet manuelt af Greenkeeperteamet

For at imødegå sygdomme bliver greens vertikalskåret, sprøjtet, og flere greens proppet med massive spyd.
For at sikre optimal udnyttelse af vanding og gødning
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Det har været overvejet om der skal indføres totalt rygeforbud, men hvordan skal vi håndhæve det. Skal vi
have ”rygepatrulje” rundt på banen hver dag. Lidt uoverskuelig. Så derfor gentager vi igen kraftigt:
At banen er knastør gør, at vi skal bede rygerne om at passe på med cigaret skodder. De må IKKE smides
på græsset. ALDRIG. Fordi det ikke pynter, 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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HGK ProShop – By Golffather.dk
Udsalget fortsætter i HGK ProShop.
Kig forbi shoppen – der er altid gode tilbud. Tøj, udstyr og vogne – inkl. nye og brugte el vogne

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









ECCO Sko minus 30 % nu minus 40 %
Skechérs sko minus 20 % nu minus 40 %
Shorts kun kr. 350,Polo – TO stk. kun kr. 550,- (før op til 499,- pr. stk.) Nu kun kr. 500,Regnsæt kun kr. 1.500 (før kr. 2.298) (Der kommer regn igen – engang)
Mange super tilbud på Abacus produkter – minus 50 %
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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Turnering
Den traditionsrige Abu Abe Match blev afviklet onsdag den 27. juni. (sorry - indlæg ”faldt” ud af sidste
udgave)
Hvert medlem af Dameklubben kan/må invitere en Herre med til matchen. Turneringen spilles som alm.
Stableford – ”Pigerne mod Drengene”
2018 udgaven gav ”kneben” sejr til pigerne, hvorfor den lille abe på hylden i cafeen et år frem har Blåt tøj
(taber tøj) Men nu har han jo så også siddet i rum tid i Rødt tøj. Fair nok

Junior Sommer afslutning
Sjov sommerferie afslutning, hvor Juniorudvalget havde bedt en forælder til en af vores bambino-spillere om
at lave noget sjov og spas.
Klaus Andersen står normalt for bambinotræning og er god til at gøre det til en leg for spillerne.
Så der ventede vores bambinoer og juniorer en underholdende træning.
Klaus kom pludselig frem klædt som soldat. Han kaldte til samling og de skulle stille på linje, inklusiv
forældre og søskende. Så skulle der trænes koordinering, balance og andet, bl.a. i form af en meget
populær dans kaldet "Backpack Kid Dance".

En dans som voldte mange besvær (specielt de voksne )
Check evt. på FaceBook – HGK Juniorer
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Klaus havde også lavet sjov putte træning, ved at der skulle puttes op i en fælde, som udløste en fjeder, og
"skød" en skumfidus tilbage, som skulle gribes og helst med munden.
Afslutningsvis blev der grillet pølser og brød, og tændt op i bålet, så der kunne ristes skumfiduser med kiks
omkring.
Det var en rigtig hyggelig aften, hvor alle hyggede sig.
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Dansk Golf Union – JUNIOR UGEN / ”BEDSTEFORÆLDRE / BØRNEBØRN GOLF”

Hammel Golf Klub inviterer børn og unge til Bedsteforældre / Børnebørn Golf den
8. august 2018 – Kl. 10:00
Dansk Golf Union arrangement ”Juniorugen” er den oplagte mulighed for at prøve verdens bedste sport og
få en masse nye venner i sommerferien.
I Hammel Golf Klub er det kl. 10:00 den 8. august - kom og vær med til en masse golf, leg og konkurrencer!
Juniorugen er et tilbud til børn og unge, som kunne tænke sig en aktiv ferie og prøve at bide skeer med
golfen sammen med en masse andre ferieglade børn og unge.
Golf er en fantastisk sport, der skaber glæde, fællesskab, venskab og giver en masse frisk luft og gode
oplevelser, hvilket vi sætter fokus på i denne uge. På grund af handicapsystemet kan alle spille med alle
uanset niveau og alder, hvilket er helt unikt for golfsporten og giver mulighed for at dygtiggøre sig og
samtidig være en del af et socialt fællesskab på tværs af alder og niveau. Det gør, at alle børnene, uanset
hvor dygtige de er, får en fantastisk oplevelse med golfen, siger HeadPro Ian Appleyard
Det koster ikke noget for børnene at deltage og der vil være planlagt et sjovt program med bl.a. spil på bane,
putte-konkurrence, frisbeegolf, vandkamp og snobrødsbagning. Der er åbent fra 10:00 til 14:00.
Læs mere og meld dig til nogle spændende dage på http://hammelgolfklub.dk/junior-ugen/ – vi glæder os til
at se dig.
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Din Tøjmand Hammel & Galten Turnering 2018 præsenteret af Red&Green
Søndag den 5. august blev Din Tøjmand Turnering – version 2018 afviklet.
Første dag i lang periode med høj sol, og høje temperaturer så sagde vejrudsigten, tørt med nogen sol og
temperatur mellem 18 og 25 grader. Blæsende med jævn til hård vin. Dvs. flot golf vejr, med ok temperatur,
og med lidt vind som udfordring, resulterede i meget flotte scores.
Dagens vindere af Din Tøjmand Hammel & Galten Turnering




A-Rækken (Slagspil) Anne Harding 68 slag, med Hans Skøtt som runner up i 70 slag
B-Rækken (Stableford) Lissie Pinderup med 38 Stableford Point, med Niels Ole Christensen som
runner up, ligeledes med 38 point
C-Rækken (Stableford) Gitte Weistad med flotte 41 Stableford Point, med Per Andersen som runner
up ligeledes med 41 point


Nærmest flaget
 Hul 6: Sayed Chafra med 150 cm
 Hul 9: Brian Kristiansen med 128 cm
 Hul 11: Peter Lærke med 8 cm
 Hul 13: Johnnie B. Andersen med 92 cm
 Hul 15: Ernst Bilde med 1760 cm
 Hul 16 - i to slag: Henrik Dalsgaard med 305 cm

Tillykke til dagens vindere - og stor tak til dagens sponsor for flotte præmier
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