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OKTOBER 2018 – No. 12 

 

Banen lige nu 
Fra medio september og fremefter har arbejdet på banen været koncentreret omkring vinterforberedelse. 
Der er prikket, proppet og eftersået for at sikre optimale tilstande til den kommende kolde tid.  
 
Vi har modtaget et par spørgsmål omkring pletter på greens. Det er en svampesygdom kaldet "goldfodsyge" 
(Gaeumannomyces graminis) som er et resultat at den tørre sommer kombineret med vanding med store 
mængder brugsvand/vandværksvand. Ikke noget alarmerende for vore greens, og der er iværksat 
behandling 
 
 
 
     
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På grund af de store mængder nedfaldne blade rundt på fairways, der kan gøre det svært at finde sin bold, 
besluttede Greenkeeper teamet at leje en støvsuger – ikke lige Nilfisk modellen, men en af de store. Det er 
helt klart at det en næsten umulig opgave, men for at optimere spillet og spillernes oplevelse rundt på banen, 
har teamet kørt flere dage med støvsugeren, og fået renset op.  
 
Ultimo oktober lukkes for vand på banen, for at forhindre frostsprængninger. På spørgsmålet om hvorfor nu, 
der kommer jo kun et par minus grader. Fordi de tager to hele arbejdsdage at blæse vandingsanlægget tom 
for vand! 
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Indkaldelse til ordinær Generalforsamling 2018 
 

Mandag den 19. november 2018 kl. 19:30 
 

i Klubhuset på Mosevej 11b, 8450 Hammel 
 

Dagsorden i henhold til vedtægterne § 5 
 

1. Valg af Dirigent 
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 
4. Forelæggelse af Budget og fastsættelse af medlemskontingent 
5. Forslag fra Bestyrelsen 
6. Forslag fra Medlemmer 
7. Valg af Bestyrelsesmedlemmer 
8. Valg af Revisor 
9. Eventuelt 

 
 

Iflg. klubbens vedtægter: 
Forslag fra medlemmer skal, for at kunne behandles på en Ordinær Generalforsamling,   
være indgivet skriftligt til Bestyrelsen, senest 14 dage før Generalforsamlingen afholdes   
(dvs. 5. november kl. 19:30) 
 
I henhold til vedtægterne § 4 skal forslag fra medlemmer og fra Bestyrelse offentliggøres ved 
opslag i klubhuset senest 8 dage før Generalforsamlingen (dvs. 12. november kl. 19:30), med fuld 
dagsorden og forslagstekst.  Ligeledes offentliggøres årsregnskabet 
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HGK Junior 
Torsdag den 27. september holdt HGK Junior afdelingen sæson afslutning, med spil, mad og ikke mindst 
HYGGE  
 
Stor ros til Ian Appleyard og Juniorudvalget for god sæson 2018 med mange forskellige aktiviteter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turneringer afviklet siden sidst 
Lørdag den 8. september lagde Hammel Golf Klub bane til afdeling af JDT (Junior Distrikts Tour) 
 
JDT er en Slagspilsturnering over 18 huller med fuldt handicap. JDT er opdelt i 4 aldersgrupper: 

 U-14: Dvs. født i 2005, 2006 eller 2007 

 U-16: Dvs. født i 2003 eller 2004 

 U-19: Dvs. født i 2000, 2001 eller 2002 

 U-22: Dvs. født i 1997, 1998 eller 1999 
 
Spillerne skal kunne dokumentere fuldtids hjemmeklub-medlemskab af godkendt klub under 
Dansk Golf Union i Distrikt 3. 
  
Handicap begrænsning pr. 1. januar i det kalenderår hvor turneringen afvikles: 

 max. 26,4 for drenge i U16, U19 og U22 

 max. 30,0 for piger i U16, U19 og U22 

 max 30,0 for piger og drenge i U14 

 
Der spilles 6 runder hvor de 4 bedste er tællende til kvalifikationen, til henholdsvis Super Cup U14 og Super 
Cup. Formålet er forsat at tilbyde spillere der ikke har et handicap eller lysten til at deltage i rangliste 
turneringer, en mulighed for at deltage i turneringer.  
 
Det kan så igen være medvirkende til at fastholde spilleren i klubben. Touren skal styrke interessen for 
samvær med andre ligestillede golfspillere i distrikt 3. Touren skal lette spillerne i overgangen til de lavere 
handicap grupper og deres turneringer. 
 
Resultat af JDT Turnering i Hammel Golf Klub 
U-14 blev vundet af Tobias Damm Olesen fra Kalø Golf Club i 69 slag, med Cecilie Eggersen Hedensted 
Golfklub, som runner up ligeledes i 69 slag 
 
U-16 blev vundet af Filip Frodo Dalkjær Simonsen fra Himmelbjerget Golf Club i 63 slag, med Nicoline Mott 
fra Hedensted Golfklub i 70 slag. 
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U-19 blev vundet af Jens Christian Berfeldt Levring fra Himmelbjerg Golf Club i 71 slag, med Marius Paaske 
fra Skanderborg Golf Klub i 72 slag 
 
U22- blev vundet af Lau Kallehauge Moesgaard fra Horsens Golfklub i 73 slag, med Kevin Kristensen fra 
Hedensted Golfklub som runner up i 74 slag. 
 
En spændende Junior Turnering som Hammel Golf Klub lagde bane til. Stor tilfredshed fra såvel spillere som 
DGU delegerede. Stor Tak og Ros til Beatrice og Rune Marcussen for som lokale tovholdere sørgede for at 
dagen forløb fantastisk for alle deltagere. 
 

Sponsorturnering 
Fredag den 14. september blev årets Sponsorturnering afviklet. 44 deltagere der efter morgenmaden var 
indtaget i Café 19 spillede en ”SponsSome” (eller Greensome). Fint vejr og god stemning, og der blev 
networket blandt deltagerne. 
 
Vinder af 2018 turneringen: De Grønne Busser med Kim Nielsen & Kent Nielsen der kom ind med 39 
Stabelford Point. Runner up Creative United med Jesper Pedersen & Jesper Johansen med 38 point.  
 
Nærmest flaget: 
Hul 6 Hans K. Carøe Kvist & Jensen Revision - med 130 cm 
Hul 9 Kristoffer Vadet Smart Office - med 176 cm 
Hul 11 Finn Sørensen Favrskov Elforsyning – med 371 cm 
Hul 13 Christopher Sørensen Kreativ Marketing – med 344 cm 
Hul 15 Peter Nejland Phønix Tag – med 699 cm 
 

BRAVO TOURS Turnering 
Søndag den 16. september blev klubturnering BRAVO TOURS 2018 afviklet. 78 spillere stillede op skøn 
september morgen. Flot golfvejr - kun enkelt byge sidst på runden. 
Flotte score og flotte præmier 

Dagens Vindere: 
A-Rækken - Slagspil: Michael Christensen i par, med Flemming Vadet som runner up i +1 
B-Rækken - Stabelford: Kasper Dahl Guldbrandsen med 36 Stableford Point, med Martin Fuglsang 
Jensen som runner up med 34 point 
C-Rækken - Stableford: Sebastian Cornelius Randeris med imponerende 48 Stableford Point, med Mikael 
Andersen Arenbrandt som runner up med 36 point. 

Nærmest flaget: 
Hul 6: Brit Lindum med 393 cm 
Hul 9: Jan Vegner med 204 cm 
Hul 11: Anders Lassen med 193 cm 
Hul 13: Per Andersen med 116 cm 
Hul 15: Svend Lassen med 1018 cm 

Bravo Tours havde også præmier med til  
placeringer i den anden ende  

"Hva gik lige galt idag"  

 

Og efter kort præsentation af destinationen  
Azorerne var der lodtrækning mellem alle 75  
deltagere - den heldige vinder af gavekort  
på kr. 3.500 - Ulla Bjerregaard 

Tak til BRAVO TOURS for dejlig dag i  
Hammel Golf Klub - samt for de flotte præmier 
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HGK Udvalgsturnering 
Til Udvalgsturnering Lørdag den 22. september var der sendt invitation til 110 frivillige HGK medlemmer, 
der på den ene eller anden måde i løbet af sæson 2018 har ydet en frivillig indsats, for at Hammel Golf Klub 
kan fungere, og tilbyde medlemmer og gæster optimale forhold når der spilles runde golf i HGK.  
 
Godt halvdelen sagde ja til invitation, og 56 gennemførte årets ”HelpSome” (Greensome) turnering. Fint vejr 
og fantastisk stemning. 
 
Dagens vindere: 
 
Henrik Dalsgaard & Geo Koch der kom ind med 34 Stableford Point. Runner up Johnnie Bremholm 
Andersen og Gustav Thusgaard med 33 point 
 
Nærmest flaget: 
Hul 6 Ole Jørgensen med 103 cm 
Hul 9 Jesper Krogh med 316 cm 
Hul 11 Michael Geertsen med 396 cm 
Hul 13 Thom Elgaard med 402 cm 
Hul 15 Ian Appleyard med 734 cm 
 
Tillykke til dagens vindere – og som klubbens formand Kim Bjerregaard udtrykker det. ”UDEN FRIVILLIGE – 
INGEN FORENING” – Tak for indsatsen i det forgangne år. Vi ses i 2019 
 

Løbende Hulspil 
Gennem hele sæsonen 2018 har vi afviklet HGK Løbende Hulspil. En hulspilsturnering for individuelle.  Der 
spilles i én samlet række. Turneringsformat 2018 er en variant af cupsystem, hvor man får en ekstra chance 
ved første tabte kamp. Det vil sige at alle er garanteret minimum 2 matcher i turneringen. Turneringen er 
lukket turnering for medlemmer af Hammel Golf Klub 
 
Mange spændende og meget tætte kampe – som endte i en finale match mellem Johnnie Bremholm 
Andersen mod John Vegner Madsen.  
 
Johnnie trak det længste strå og kan med rette kalde sig HGK HGK Hulspilsmester 2018 med finale 
resultatet 4/2. Tillykke til Johnni med mesterskabet – for øvrigt for 4. gang (2010 + 2013 + 2014 + 2018) Flot. 
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Natturnering 2018 
Årets næstsidste turnering er den alternative og altid sjove og spændende NATTURNERING der blev 
afviklet fredag den 5. oktober. Desværre var der kun 18 tilmeldte til årets natturnering.  
 
Aftenen startede med tee off drink i Café 19 – inden der var gunstart kl. 20:00. Der blev spillet hullerne 1-7 + 
17-18. Blinkede lys på greenflag, lysbolde, bandelamper etc. Flot syn rundt på banen, og fantastisk hyggelig 
stemning  
 
Aftenens vindere: 
Kim Bjerregaard & Benny Lauritsen med 14 Stableford Point – runner up Claus Eghøj & Peter Nejland 
med 12 point. 
 
Nærmest flaget på hul 6  
 
Torben Grandt med 113 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junior/Ynglinge Open - Lyndbygaard 
 
HGK Junior spillere igen med helt fremme i en stor Junior Turnering.  
Lyngbygaard Junior/Ynglinge Open afviklet mandag og tirsdag i  
efterårsferien, deltog Sofie Lorentzen og  
Mathilde Brinch Brogens Christensen. 
 
Sofie kom fornuftig rundt over de 2 dage, og endte på en 9. 
plads totalt. Mathilde trak den lidt længere, og måtte i  
omspil om 1. pladsen med to andre piger. Marlene fra Vejle  
blev sorteret fra på første omspilshul efter to birdies af  
Cecilie og Mathilde.  
 
Desværre måtte Mathilde strække våben på 3 omspilshul.  
Men alt i alt en flot afslutning for turneringsåret for  
Sofie Lorentzen og Mathilde Brogens. 
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Juleturnering 2018 
Sidste turnering i 2018 er den traditionsrige Juleturnering med Magnus Frisch som sponsor – Husk DIN 
tilmelding – www.golfbox.dk  
 

Lørdag 1. december 

Sponsor Magnus Frisch A/S 

 
 

Der spilles i ”Julesome” i én række 

Præmier for nærmest flaget på par-3 huller 

Tilmelding på www.golfbox.dk 
 

Luk igennem 

DGU kørte kampagne i uge 36 & 37 med overskriften ”Spil med TEMPO”. Opfordring til alle om at man med 
små tiltag kan fremme hastigheden på en golf runde. ”Inden Runden”. Gå i et rask tempo”. ”Spil Ready Golf”. 
”Forbered dig mens andre slår”. ”Afkort din slagrutine” & ”Tænk Fremad”. 
 
Alt sammen gode råd og vejledning, men desværre oplever vi gang på gang at enten har man ikke læst eller 
hørt om kampagnen, eller også spiller man bare som man altid har gjort. Så vi prøver lige en gang til. 
 
Under overskriften TAG ANSVAR – LUK IGENNEM er der en tekst i Golferens Blog. Tankevækkende 
læsning 
 
De nye regler, der træder i kraft til nytår fokuserer en del på spilhastigheden. Med god grund. Et af de største 
problemer i golf er jo ofte det store tidsforbrug, der er knyttet til en runde. 
 
Kunne det ikke blot klares med færre huller? Jeg tror det ikke. Der er en vis rytme forbundet med 18 huller – 
svært at beskrive, men der kan mangle ”noget,” når der eksempelvis kun spilles 9 huller. Derfor skal man 
naturligvis ikke underkende betydningen af muligheden for at spille 9 huller. Men hovedsagen er stadig, at 
en optimal runde golf er 18 huller. Måske er det ikke helt tilfældigt, at spillet på et tidspunkt i historien har lagt 
sig fast netop på 18 huller. 
 
Mange må fravælge golf, fordi det simpelthen tager for lang tid. Nogle har mere tid, ja, endda rigtigt meget 
tid, mens andre har arbejde – og måske familie med mindre børn osv. Nogle kan simpelthen ikke uden 

http://www.golfbox.dk/
http://www.golfbox.dk/
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gevaldige problemer afsætte fire-fem timer til en runde golf, mens andre endog kan bruge et par timer ekstra 
til hygge på terrassen eller i restauranten. 
 
Ingens tid er mere værdifuld end andres – uanset forpligtelser, men der er noget andet, der er værdifuldt, og 
det er det ansvar, vi alle sammen har som golfspillere: 
 
Ansvar for hinanden. 
 
Man kan næppe skrive det ansvar direkte ind i et regelsæt, men man kan forsøge med etikette-regler, som 
vel omhandler en form for etik. Vi kan finde nogle begrundelser i det, man ofte kalder ”den absolutte etik,” 
som er noget, alle mennesker til alle tider har kunnet være enige om, har værdi. 
 
Måske kan vi betragte ansvaret på golfbanen ud fra et etik-synspunkt med udgangspunkt i et praktisk 
eksempel: 
 
To yngre, dygtige spillere indhenter en ”lidt ældre tre-bold” på et par 5-hul. Vi kan nu se to yngre, der venter 
ved deres bolde ca. 250 meter fra green, mens 3-bolden bruger en del slag på alle de mellemliggende 
afstande fra måske 150 meter op til green. De to yngre må vente, indtil alle tre er kommet på green og har 
puttet færdigt og er i sikker afstand fra green, før de måske spændende indspil - og kampen om birdies og 
måske endda eagles - kan foretages. 
 
På næste teested til et par 3-hul kan de to vente på samme måde, mens de tre putter færdig og forlader 
greenområdet, og når de to yngre er færdige på dette hul og står på næste tee, er tre bolden midt på par 4-
hullet - og sådan kan det blive ved: De to yngre spillere startede måske en halv time senere end tre-bolden: 
Samlet spilletid for tre-bolden 4 timer. Samlet spilletid for 2-bolden 4,5 timer. 
 
Er det overdrevet? Måske – måske ikke. Tre-bolden holdt vel et nydeligt spilletempo og brugte kun 4 timer – 
det kunne sagtens være mere i den virkelige verden. 
 
For de to yngre stiller sagen sig anderledes. De spiller pr. definition hurtigere af to grunde: De er kun to, og 
de bruger færre slag. 
 
Trebolden har ikke på noget tidspunkt ledt efter en bold og ikke på noget tidspunkt har de stået på et teested 
og er blevet indhentet, og de har ikke på noget tidspunkt tabt tempo i forhold til bolden foran. Måske er der 
en – måske er der flere – eller måske er der slet ikke nogen bolde foran. 
 
Pointen er, at det er ligegyldigt. 
 
Hvad der imidlertid ikke er ligegyldigt, er, at de to yngre har ventet, og vi kan uden videre se, at hvis blot tre-
bolden havde haft øje for, at de bagved spillende måtte vente, ville sagen have været helt anderledes. 
 
Forhåbentlig! 
 
For det er jo ikke engang sikkert, at det havde ført til en gennemlukning. 
 
Men her kommer ansvaret ind i billedet. 
 
De tre spillere i den for så vidt rimeligt hurtige tre-bold har et flerdobbelt ansvar hvilende på deres 
golfskuldre: Ansvar for ikke blot at se på eget spilletempo og bolde foran, men også at se sig tilbage og 
holde sig orienteret om de bagved spillende. Der er også et langt, langt tungere ansvar: Ansvar for, at alle 
spillere kan yde optimalt på en golfrunde, for det er det, der gør golf sjovt, udfordrende og vedkommende. 
 
Kort sagt: Vi har et udvidet ansvar for, at alle – også dem, der kommer i bolden efter os - har det sjovt og 
rart. 
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Enhver golfspiller kender til ”rytme” og kender til formålsløs ventetid midt ude på fairway. Det kan være 
endog særdeles svært at sætte et optimalt sving på en bold, hvis den naturlige spillerytme hele tiden bliver 
brudt. 
 
Nej, de tre spillere kan bestemt ikke ”gøre for,” at de bagved spillende kan komme på green i to slag på et 
par 5-hul, hvor de selv måske skal bruge 3, 4 eller 5 slag, men de kan ”gøre for,” at spillerne bagved unødigt 
skal bruge måske mere end en time mere på en runde golf. 
 
Det er et ansvar, der påhviler alle de tre spillere. 
 
Ansvaret kan konkretiseres: 
 
I samme øjeblik de tre spillere – eller blot en af dem – bliver klar over, at der er nogen, der venter, må der 
skrides til handling. Ikke nødvendigvis på det pågældende par 5-hul, for det kan ødelægge rytmen for de tre 
spillere, men på næste tee: Her skal alle tre slå ud og vente på de to, som så kan slå ud og alle fem kan nu 
gå til deres bolde i samlet flok, hvorefter de to yngre kan spille hullet færdigt – og farvel og tak for 
”gennemgangen.” Fortsat god tur. 
 
På den måde er pejlemærket ikke ens egen bolds hastighed, men i højere grad et spørgsmål om ikke blot at 
se fremad for at se, om man holder tempo, men i høj grad et spørgsmål om også at orientere sig bagud for 
at se, om nogen venter. 
 
Skal man altid lukke igennem, når nogen venter bagude? I princippet ja. Ventetid vil altid være et godt 
pejlemærke for hastighed, og jeg tror, det er vigtigt, at vi alle må påtage os det ansvar at sørge for, at ingen 
kommer til at vente på en golfbane. 
 
Hermed sættes også unødig logik ud af kraft: Mange undlader nemlig at lukke igennem, fordi de selv må 
vente… Det kan lyde som en skrue uden ende, men helt firkantet: Vi kan intet gøre ved bolden foran, men vi 
kan være vort ansvar bevidst ved at lukke dem, der venter efter os igennem. 
 
Ingen er deres brors vogter – og om bolden foran vil lukke igennem bør ikke have indflydelse på vort eget 
ansvar. 
 
Det er ikke usædvanligt, at der med meget langsomme bolde foran kan opstå flaskehalse på teesteder ude 
på banen. Her kan man også vise ansvar ved ikke at kræve ”først-til-mølle” – men i stedet vurdere på 
hastighed: 2-bolde kommer derfor før 3-bolde osv. Yngre kommer foran ældre. Lavere handicap kommer 
foran højere. Det er ikke særligt vanskeligt, hvis nøgleordet er ansvar – og det ansvar kan sagtens være 
baseret på noget konkret objektivt: Hvordan sikrer hele gruppen – alle de forsamlede bolde – at der samlet 
set bruges mindst tid. 
 
Det kræver, at man kan se lidt ud over egen fordel – men det er vel også det, etik dybest set handler om. 
 
Og er der noget smukkere end en gruppe mennesker med samme mål og værdier? 
 
Golfspillere i en nøddeskal! 
 
Og det er måske i virkeligheden det, vi alle sammen skal værne om – og så kan ansvaret aldrig føles tungt, 
men mere som en værnet interesse. 
 
Samme system kan også bruges på første tee, hvis flere bolde er forsamlet og klar til at spille. For det er en 
naturlig gennemlukning allerede her, hvis der står en to-bold og en tre-bold. 
 
Der kan sikkert laves mange, mange gode eksempler på, at man alligevel kommer til at vente – men jeg tror, 
at de fleste er klar over, at mit eksempel kunne gøres langt, langt værre: Spillere, der simpelthen ikke vil 
lukke igennem – ikke engang på teesteder eller ude på banen, hvor der bliver ledt længe efter bolde i rough, 
ja, helt grotesk, når der også ledes efter bolde out of bounds, mens andre står bagved og venter. 
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Det er kort og godt ansvarsløst. 
 
Vi har som golfspillere et ansvar for, at alle har det sjovt og rart på en golfbane, og det kræver endda, at man 
føler ansvar over for helt ukendte. 
 
I mit eksempel tror jeg, at det for tre-boldens vedkommende ville have kostet 5 – 7 minutters mere samlet 
spilletid. Men for to-bolden ville det have betydet en samlet spilletidsbesparelse på mindst en halv – endda 
en hel time, ja, måske mere. 
 
Set i det lys kan det ikke være svært at tage ansvar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gennemlukninger kan foretages på mange måder, men bliver de foretaget som følge af et ansvar også over 
for helt ukendte, tror jeg, der altid vil være en god kemi – og den skal ikke underkendes: Mange spillere 
frygter faktisk at blive lukket igennem, fordi kemien kan være dårlig som følge af, at nogle spillere føler en vis 
surhed og dermed kan stille sig op med en attitude: ’Lad os så se, hvor gode I er, siden vi skal stå her og 
vente, mens I bliver lukket igennem.’ 
 
Det giver et helt unødigt pres. 
 
Det kan også give gevaldige forstyrrelser og sinke spillet, hvis en gennemlukning foretages mere eller 
mindre tilfældigt. Det nemmeste og mest enkle er formentlig, at gennemlukninger sker på teesteder, hvor alle 
slår ud, og de gennemlukkede fortsætter først med andet slaget, men det er lige så oplagt, at hvis der skal 
ledes efter en bold i rough, må det første blik rettes bagud for at se, om nogen blot er i risiko for at vente, og 
så bør der altid lukkes igennem – og endda kan man nu uden stress lede efter sin bold og bruge den afmålte 
tid. 
 
Lad os tage ansvar over for hinanden – for vi har et overordnet og værdifuldt fællesskab med alle golfspillere 
på alle baner. 
 
Lad os tage ansvar for, at alle kan spille bedst muligt. 
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Luk igennem, hvis nogen venter - også selv om banen foran ”er fyldt med langsomme 4-bolde.” Det er ikke 
vort ansvar – men bolden bagved er vort ansvarsområde. 
 
Ansvaret hviler vel altid primært på, at der holdes tempo med den foranliggende bold, for det er i sig selv et 
pejlemærke for, at man nu ekstra omhyggeligt orienterer sig bagud, men hvis vi også betragter det som et 
primært ansvar konsekvent at holde øje med, om nogen venter efter os og lukker ”løbende” igennem på 
næste teested, så har vi hver især levet op til en enkel forpligtelse: Ingen skal vente på grund af os. 
 
Risikerer vi ikke, at ansvarsbevidste kommer til at vente mere end andre, der tager let på ansvaret? 
 
Jo. Vi risikerer også at tabe, hvis vi spiller med nogen, der ikke overholder golfreglerne. Men vi skal ikke 
stræbe efter den laveste fællesnævner, men måske netop i golf stræbe efter den aller-allerhøjeste. 
 
Det fortjener verdens bedste spil. 
 
Og det fortjener vi alle sammen. 
 

Førstehjælp – fordi det virker 

I forbindelse med klubbens engagement med FALCK, har vi mulighed for et 4-timers førstehjælps kursus for 
16 personer. Har du lyst til at deltage bedes du sende mail til info@hammelgolfklub.dk – ”først til mølle” 
 
Kurset afholdes fredag den 14. december kl. 10:00 og 4 timer frem. 
 
Hvis dine medspillere, ven eller familie pludselig får et hjertestop eller astma-anfald, ved du og dine venner 
så, hvordan I skal handle for at redde deres liv? 
 
Med Falck Kurset: Førstehjælp med hjertestarter lærer vi jer at give hurtig og korrekt førstehjælp i de første 
kritiske minutter, indtil ambulancen er fremme. 
 
Lær at redde liv 
På kurset lærer du bl.a. at: 

• Forstå kroppens anatomi, livsvigtige organer og kredsløb 
• Kende symptomer og årsager til bl.a. hjertestop / blodprop i hjertet 
• Basal genoplivning af en bevidstløs person uden normal vejrtrækning med Hjerte-Lunge-Redning + 

en hjertestarter 
• Håndtere en førstehjælpsindsats korrekt og bl.a. fjernefremmedlegemer i luftvejene 
• Kende til de psykiske efterreaktioner på en ulykke 
• Virkelighedstro øvelser 

 
På kurset kan du prøve teorien af i realistiske øvelser, der minder 
om de situationer, du kan komme ud for i din hverdag. Du får  
bl.a. mulighed for selv at udføre en simuleret genoplivning med  
en hjertestarter, så du føler dig tryg ved at bruge udstyret i en  
akut situation. 
 
Praktisk information 
Undervisningen er relevant for alle. Falck anbefaler, at 
kurset afholdes i klubben, på et område med god 
plads til inden- og udendørsøvelser. 
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Hammel Golf Klub 
 

XL Golf 2018 & 2019 
I sæson 2018 har medlemmer af Hammel Golf Klub for en pris af kr. 900,- for kalenderåret, været medlem af 
XL Golf, og således kunne spille frit på Randers Golf Klub, Viborg Golfklub, Ikast Tullamore Golf Club, Kalø 
Golf Club, Tange Sø Golfklub samt Norddjurs Golf Klub. 
 
Rekord mange HGK medlemmer har i 2018 benyttet sig af muligheden, og fået spillet runder på de 
deltagende klubber. 
 
Norddjurs Golf Klub har på de seneste Formands møder i XL Golf regi, fremført forskellige argumenter for en 
ændring i aftalen, pga. af det forholdsvise store antal runder der spilles på deres bane, primært i 
vintersæsonen. 
 

 
 

Forskellige løsnings modeller er vendt og drejet rundt i de respektive klubbers Bestyrelser. Midt oktober 
modtog klubberne så mail fra Norddjurs Golf Klub med information om at de trækker sig fra samarbejdet pr 
31. december 2018. 
 
Dvs. XL medlemmer kan frit spille Norddjurs Golf Klub frem til den 31. december – plus naturligvis de andre 
klubber i samarbejdet. 
 
Med 7 deltagende klubber i 2018 – og én udmeldt, er det med stor glæde vi pr. 1. januar 2019 kan byde 
velkommen til ny klub i samarbejdet. Aarhus Aadal Golf Club.  
 
HUSK hvis du var medlem af XL Golf i 2018, er du ikke automatisk medlem i det nye år. Send mail til 
info@hammelgolfklub.dk eller kom forbi Sekretariatet. Og HUSK XL Golf kontingent er en fantastisk 
Julegave.  
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