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Guld til HGK junior-golfer!
HGK Medlem Anne Lasthein Hansen vandt i weekenden den 11.-12. august GULD ved DM for 16-årige
piger. Det var en stor forløsning for Anne efter at have deltaget i disse årgangsmesterskaber de seneste tre
år.

Forud for overrækkelsen af guldmedaljen søndag eftermiddag var der gået en krævende weekend. Det viste
sig allerede under prøverunden om fredagen, at banen i Roskilde var særdeles udfordrende. En kombination
af en god vind, kuperede og tørre fairways samt meget hurtige/hårde greens gav panderynker. Fredag aften
blev således brugt på at få game-planen på plads.
Efter lørdagens første 18 huller var blevet færdigspillet, kunne de udfordrende forhold tydeligt læses ud af de
fleste scores hos de omkring 140 deltagende juniorer i de forskellige aldersgrupper.
Natteregn viste sig at gøre banen lidt mere human til om søndagen, herunder blev de hårde og meget
hurtige greens lidt mere samarbejdsvillige.
Søndag morgen kl. 7.40 var det så tid til finalerunden. Med en spinkel føring på kun to slag til den nærmeste
konkurrent siddende i baghovedet, var der spænding på og lidt ondt i maven hos Anne på 1. tee.
Spændingen blev dog hurtigt erstattet af solidt spil, koldblodighed og overblik i de pressede situationer. Med
en finalerunde i 75 slag blev al modstand fejet til side, og Anne ender med at blive en overbevisende
Danmarksmester i hendes aldersgruppe, 8 slag foran runner-up.
Med sejren er Anne blevet udtaget til et landshold, der i oktober måned rejser til Sverige for at spille mod
hold fra Sverige, Norge og Finland.
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DGU årgangsmesterskaberne blev i år afviklet i Roskilde Golfklub. Turneringen spilles som
slagspilsturnering (fra scratch) over 36 huller fordelt med 18 huller lørdag og 18 huller søndag.

Kæmpe Stort TILLYKKE til Anne – resultatet af målrettet træning i HGK resulterede i GULD og udtagelse til
Landshold – så sejt.

Banen lige nu
Så kom den længe ventede regn til vores bane. Chefgreenkeeper Eddy Glinjui har længe studereret diverse
meteorologiske institutter, og sendt venlige tanker. Mandag morgen den 13. august opførte Eddy så en
mindre regndans på puttinggreen.
Det var ikke kønt, og på ingen måde klar til Vild med Dans. Never mind. Det virkede.
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Dansk Golf Union – Juniorugen
Uge 32 var af DGU døbt ”Juniorugen” som et landsdækkende koncept, hvor de danske golfklubber kunne
tilbyde børn og unge at komme og prøve golfsporten, og opleve livet i en golfklub.

Golf er en fantastisk sport
I oplægget til Juniorugen fra DGU skriver de blandt andet: Ingen tvivl - Golf skaber glæde, fællesskab,
venskab, sundhed og masser af frisk luft og gode oplevelser. Golf kan noget specielt. Når man spiller golf,
indgår man i et socialt fællesskab, og alle på tværs af alder, køn og niveau kan takket være det særlige
handicap-system spille med og mod hinanden. Alle børn og unge er velkomne til at kigge forbi og få en sjov
oplevelse med golfen i deres sommerferie – og vi håber at rigtig mange har lyst til dette.
De deltagende golfklubber har selv planlagt aktivitet i ”Juniorugen”. I Hammel Golf Klub valgte vi at
arrangere ”Bedsteforældre/Børnebørn Golf” onsdag den 7. august. Der var planlagt sjovt program, der både
indeholdt leg, træning og spil på par-3 banen

Dagen startede med at de fremmødte juniorer fik en fin goodiebag – med golfcap, golfbolde, klistermærker
m.m.
Efter introduktion og opvarmning på driving range gik alle mod par-3 banen – klar til match over 6 huller. Alle
unge som lidt ældre havde en dejlig dag – fik kun et par dråber regn ved afslutning på dagen.
Dansk Golf Union planlægger lignende arrangement i 2019 – HGK har allerede meldt sig klar.
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Alle deltagerne havde en god dag, og der blev slået mange flotte golfslag. Måske findes der en ny
guldmedalje til HGK mellem de unge potentielle nye golfere.
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HUSK AT TILMELDE DIG HGK KLUBMESTERSKAB
presented by Sparekassen Kronjylland

Lørdag den 25. august
& Søndag den 26. agust
Sponsor
Der spilles ”Aldersrække Mesterskab” over to runder (Lørdag &
Søndag)
Pige & Drenge Junior (max alder 18 år)
Dame & Herre (alder 19-29)
Dame & Herre Midage (alder 30-49)
Dame & Herre Senior (alder 50-59)
Dame & Herre Veteran (alder 60-69)
Dame & Herre Super Veteran (alder 70-99)
Der spilles HGK Mesterskab finalerunde søndag (samlet over tre runder)
12 bedste herre og 6 bedste damer
Der spilles slagspil uden handicap – max hcp. 36
Søndag spilles det Uofficielle Foursome Mesterskab 2018
TILMELDING PÅ WWW.GOLFBOX.DK
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XL Golf – Fritspilsordning
Ingen tvivl XL Golf er en succes. For kun 900 kr. for kalenderåret, kan du som medlem af Hammel Golf Klub
spille frit på Viborg Golfklub, Ikast Tullamore Golf Club, Randers GolfKlub, Norddjurs Golf Klub, Kalø Golf
Club og Tange Sø Golfklub
Og fra indeværende år har alle XL Golfere modtaget invitation til XL Golf match, første i Randers den 12.
maj, og anden gang søndag den 12. august i Kalø.
55 tilmeldte fra XL Klubberne – desværre kun 4 fra Hammel Golf Klub deltog i Kalø. Men det forhindrede
ikke at Hammel Golf Klub kom hjem med to første pladser.
Tillykke til Hans Skøtt i A-rækken med 35 Stableford Point – og Lars Nielsen med 32 Stableford Point i Crækken.

FORTSAT GOD GOLF SOMMER
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