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Hammel Golf Klub Mesterskab 2018
Præsenteret af Sparekassen Kronjylland

I weekenden 25. og 26 august 2018, blev HGK Klubmesterskab afviklet. Trods den lange tørke periode, og
efterfølgende regnvejrsdage stod banen flot og indbydendende. Greenkeeper teamet var på banen begge
dage kl. 5:30 -. greens blev trimmet, huller flyttet, bunkers revet og fairway studset.

Lørdag var det tæt på optimal golfvejr. Behagelig temperatur og kun lidt vind, hvorimod søndagen bød på lidt
af hvert. Regnbyge ved start 7:30, så klarede det op, for så lige at sende en haglbyge over banen, så flere
greens pludselig var helt hvide. Senere på dagen OK vejr.
Kombinationen af flot golfvejr, dejlig bane resulterede i meget flotte score – specielt lørdag, hvor Jacob Thue
Schrøder brandte banen af i 68 slag – 4 under banen par. Stærkt forfulgt af Jesper Strøm i 3 under par
70 HGK Klubmedlemmer var tilmeldt årets mesterskab. HGK Klubmesterskab afvikles over én weekend.
Hvor alle spillere spiller 18 huller lørdag, med start fra hul 1. Søndag spilles 18 huller, men med start fra 1. &
10. tee. Der spilles slagspil uden handicap, fra gul og rød tee. Efter 36 huller kåres HGK Aldersmestrene –
den spiller i de respektive rækker der har brugt færrest slag.
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Søndag eftermiddag spiller de 6 bedste damer og de 12 bedste herrer – på tværs af aldersrækkere – om det
overordnede HGK Klubmesterskab for damer og Herrer. Her spilles 18 huller fra henholdsvis hvid og blå tee.
Lørdag og søndagens runder er tællende, så mestrene kåres over 3 x 18 huller.

HGK Aldersmestre 2018:
Dame Junior: Anne Lasthein Hansen i +6, med Sofie Lorentzen som runner up i +10
Herre Junior Frederik Højlund i +12 med André Løvschall som runner up i +16
Herre Jacob Thue Schrøder i +2 med Jesper Strøm som runner up i +3
Dame Midage Brit Lindum i +14, med Anne Harding som runner up ligeledes i +14. Der måtte 2 x omspil på
hul 18 for at finder årets mester.
Herre Midage Jakob Bang Mikkelsen i +2 med Flemming Vadet som runner up i +11
Herre Senior Anders Leth Andersen i +11, med Jens Mc Kinley som runner up i +14
Dame Veteran Anny Søstrøm i +56 , med Inge Abildgaard som runner up i +62
Herre Veteran Jørgen Møller Jensen i +30, med Kurt Vesterhouen som runner up i +34
Herre Super Veteran Leo Bo Laursen i +29, med Finn Pedersen runner up i +34
Se totalt leaderboard på www.golfbox.dk
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HGK Klubmesterskab 2018

Leo Bo Laursen
Super Veteran

Årets HGK Klubmester over 54 huller:
Mathilde Brinch Brogens Christensen med 228 slag =+12 slag
Jakob Bang Mikkelsen med 220 slag = +4
Imponerende og meget flotte score

Jakob Bang Mikkelsen
Mathilde Brinch Brogens Christensen
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Årets Foursome Klubmester – over 9 huller

Michael Krogh Christensen & Lene Flytkjær Lundsgaard
18 stableford Point

Generelt for de to dages – super stemning rundt på banen. Der var tætte matcher, hvor der blev
kæmpet intens, og dejligt at mange valgte at komme forbi, og følge spillerne rundt
Faktisk var der en enkelt spillere der kæmpede r… ud af bukserne.
Rakte til en runner up placering 

UPS …
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Banen lige nu
Så er vores bane på vej tilbage til mere normal stand, efter den lange tørkeperiode. Græsset er grønt igen,
dog er der enkelte steder der har lidt efterveer efter den tørre sommer. Områderne vil i den kommende tid
blive eftersået.
Ellers vil der den kommende tid være almindelig greenkeeper arbejde rundt på banen. Og selv om vi
golfspillere ikke er vilde med det, så begynder efterårs arbejdet rundt på banen nu. Men vi har nydt den
fantastiske sommer

HGK Junior
Juniorudvalget i HGK har sammen med Randers Golfklub og Randers Fjord Golfklub arrangeret Par3
turneringer for Bambinoer og juniorer uden banetilladelse i 2018. Formålet er bl.a. at skabe et godt socialt
fundament i juniorafdelingen samt at lette overgangen til den noget større bane, og dermed kredsturneringer
mv. Turneringerne er indrettet således at dette kan afvikles på ca. 2 timer, incl præmieoverrækkelse og
kage/saftevand.
I foråret har spillerne deltaget i 3 turneringer (1 i hver klub) og i efteråret vil der ligeledes være 3 turneringer.
Der har været stor opbakning til disse turneringer både fra spillere og forældre. Det er mega hyggeligt at se
de små golfstjerner fra HGK, og dejligt med forældre opbakningen.
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Der skal også lige lyde en ros til greenkeeper- teamet for en super bane, sidst vi havde hjemmebane. Og når
man ser på antallet af præmier, der hives hjem må det konstateres at klubben også har en god trænerstab.
Deltagere fra HGK til turnering 11. august 2018 i Randers Fjord Golfklub fremgår af billedet.
Næste turnering bliver på hjemmebane d. 8. september 2018, samme dag som HGK også afholder JDT
turnering. Og årets sidste turnering foregår 23. september 2018 i Randers Golfklub.

DGU JDT Turnering
Lørdag den 8 september skal der afvikles DGU JDT Turnering i Hammel Golf Klub

JDT (Jysk Distrikts Tour) er en distriktsturnering for juniorer med handicap 0,0 - 26,4, som ikke er fyldt 19 år i
indeværende kalenderår. Der spilles 5 gange, på 5 forskellige baner i distrikt 2.
Spillesteder i 2018 SYD kredsen:
13 maj – Silkeborg Ry Golfklub (Kildebjerg Ry banen)
26. maj – Gyttegård
24. juni – Horsens
05. august – Trehøje
8. september – Hammel
JDT spilles som slagspil over 18 huller med fuldt handicap, og der spilles i en række, hvor piger og drenge
spiller i samme gruppe.
Piger hcp. - index 0,0 – 26.4 der spilles fra rød tee
Drenge hcp. - index 0,0 – 26.4 der spilles fra gul tee
Det handicap index, som spilleren har ved tilmeldingsfristens udløb er gældende for, om vedkommende kan
tilmeldes touren.
Der spilles altid til det aktuelle hcp., dvs. det er spillerens pligt at oplyse om ændring på spilledagen.
Touren er opdelt i 4 aldersgrupper: U-14, U-16 og U-22.
JDT U-14: Her kan deltage spillere, som er fyldt 10 år og max fylder 13 år i spilleåret.
JDT U-16: Her kan deltage spillere, som er fyldt 14 år og max fylder 15 år i spilleåret.
JDT U-19: Her kan deltage spillere, som er fyldt 16 år og max fylder 18 år i spilleåret.
JDT U-22: Her kan deltage spillere, som er fyldt 19 år og mac fylder 21 år i spilleåret.
Super Cup: JDT U-16 og U-19 danner grundlag for udtagelsen af et distriktshold (de 8 bedst placerede
(nettoscore) i hver aldersgruppe), der møder de andre distrikter i Danmark i en Super Cup, som afvikles over
3 dage i efterårsferien. Super Cuppen spilles som hulspil med max. hcp. 26,4. Denne match afvikles skiftevis
øst og vest for Storebælt.
Mini Super Cup: De 8 bedst placerede (nettoscore) i JDT U-14, kvalificerer sig til en plads på distriktsholdet,
som spiller en match mod Distrikt 1 & 3 i efterårsferien
Der forventes mange deltagere, så hermed opråb fra HGK Juniorudvalg – vi behøver hjælp til afvikling af
turneringen.
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OPRÅB: Der skal bruges for-caddies på flere huller og andre praktiske opgaver til afviklingen af turneringen.
Så please – send en mail til junior@hammelgolfklub.dk om du har mulighed for at hjælpe. Hele dagen,
eller blot nogle timer. Alt hjælp modtages. Send mail NU og du er på listen, og kan opleve dansk Junior golf
på højeste plan..
DGU Kampagne – Spil med TEMPO

Spil med tempo
DGU lancerer nu kampagnen, der skal hjælpe med at skabe en god oplevelse på golfbanen. Kampagnen
“Spil med tempo” tager fat i én af de udfordringer og potentialer som golfbranchen og golfklubberne møder i
dagligdagen.
Kampagnen fokuserer på at skabe et godt flow på banen, en udfordring som alle golfspillere bør have fokus
på for at skabe den bedst mulige golfoplevelse. Dansk Golf Union håber at flest mulige golfklubber og
golfspillere vil deltage i Spil med tempo-kampagnen, som vil finde sted i ugerne 36 og 37.
- Golf tager tid, men det skal ikke tage for lang tid. Derfor er der behov for at have fokus på at skabe et godt
flow. Det er et problem, som både golfspillere, golfklubber og DGU skal løfte i fællesskab. Vi håber, at hele
golfbranchen og i særdeleshed golfklubberne vil tage godt imod kampagnen, siger Jim Staffensen, formand
for Dansk Golf Union.
Spillernes adfærd
Vi har alle let ved at give eksempler på, hvad andre kan gøre for, at vi selv kommer hurtigere frem på
golfbanen og kan bevare en god rytme i vores spil. Men ansvaret ligger hos hver enkelt spiller, og der er
nogle enkle strategier, der medvirker til, at vi kan forbedre hastigheden på golfrunden, uden at vi lægger en
ekstra stressfaktor ind i spillet.
Nedenfor vises 6 eksempler på, hvordan man kan hjælpe hinanden med at holde et godt tempo til gavn for
alle på banen.
Hvad kan du gøre:
På Teestedet
Udsagn: Jeg vil gerne have en god og hyggelig runde golf med de andre
Huskeregel: “Få en god runde”
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Handlinger:
- Aftal, at I spiller ready golf (uden for tur, når det er muligt og sikkert).
- Aftal, at I er klar til at lukke hurtigere hold igennem med det samme, og især hvis I har brug for tid til at lede.
Undervejs
Udsagn: Jeg vil gerne bevare et godt tempo, hvor jeg kan holde en god rytme i mit spil
Huskeregel: “Gå i et rask tempo”
Handlinger:
- Gå hurtigt hen til din bold, når det er sikkert.
- Gå hurtigt væk fra greenen, når hullet er spillet færdigt.
- Hjælp hinanden med at holde jeres plads på banen (som er lige bagved holdet foran og ikke lige foran
holdet bagved).
For at fastholde tempoet
Udsagn: Jeg vil gerne slå, hvis jeg er klar, men mine medspillere ligger længere fra hullet
Huskeregel: “Spil ready golf”
Handlinger:
- Du slår, når du er klar til at slå. Afstem hurtigt med de andre, at det er OK og sikkert.
- Spil også “ready golf” på greenen.
Når en bold er blevet væk
Udsagn: Jeg vil gerne hjælpe med at finde en bold, så vi kan komme hurtigt videre
Huskeregel: “ Slå først, hjælp bagefter”
Handlinger:
- Tiden er bedre anvendt ved at spilleren selv starter med at lede, mens de andre spiller videre.
- Når du har slået, går du over og hjælper.
Når det er din tur
Udsagn: Jeg vil gerne bevare et godt tempo, hvor jeg kan holde en god rytme i mit spil
Huskeregel: “Forbered og udfør”
Handlinger:
- Forbered dig på, at det bliver din tur. Mens du går til din bold, eller mens du venter:
- Mål din afstand
- Beslut valg af jern
- Læs dit putt
- Klar dine prøvesving
- Når det bliver din tur, er du klar til at udføre dit slag inden 30 sekunder
Ved greenen
Udsagn: Jeg vil gerne hurtigt videre, når vi har puttet ud, så de næste kan komme til
Huskeregel: “Tænk fremad”
Handlinger:
- Placer din bag rigtigt – mod næste teested
- Tag din medspillers bag med fremad
- Hold flaget for din medspiller
- Riv i bunkeren efter din medspiller
- Skriv scorekort på næste hul
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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

Slutspurt UDSALG i HGK ProShop by Golffather.dk – husk udsalget slutter med udgangen af
august måned









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)
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