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Selvom vi allerede skriver februar måned – iler vi med Godt Nytår Hilsen. Med de bedste ønsker for sæson
2019.
Efter en lang efterårssæson med spil til sommergreens i november, december og første del af januar måned,
må vi sige at vinteren nu for alvor er kommet til Hammel Golf Klub. Nattefrost og flere dage hvor
termometeret ikke er nået over plus grader, og ikke mindst dage med sne, har gjort at aktiviteterne på banen
er faldet drastisk.
Den 30. december var det fantastisk vejr, tørt og ok temperatur – hvilket lokkede små 100 golfspillere til
Hammel – blandt andet ca. 30. greenfee gæster. Baren i Café 19 blev åbnet og der var en fantastisk
stemning i klubhuset, da de mange spillere vendte hjem efter en dejlig runde. Der blev spillet fra Blå Tee og
til sommergreens på årets næstsidste dag. Fantastisk

Banen lige nu
Med frost og sne er det meget begrænset hvad Greenkeeper teamet kan udrette på banen. Så der arbejdes i
maskinhuset, hvor maskinerne får service og bliver gjort klar til den nye sæson. Bænke m.m. er hentet ind og
bliver gennemgået, og får træbeskyttelse. Og i kraft af de nye golfregler er der bane markeringer der skal
have nye farver, så de er klar til at efterleve nye krav.
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De Nye Golfregler
De nye golfregler trådte i kraft den 1. januar 2019.
Som nævnt i seneste udgave af HGK News nåede 220 HGK klubmedlemmer at deltage i Regel 2019 kursus
før Jul.
Regeludvalget har derfor, planlagt 16 nye datoer i starten af de nye år. Enkelte aftener i januar er blevet
aflyst pga. for lille tilmelding. Men totalt er vi nu oppe på godt 300 der har gennemført Regel 2019 Kurset
Alle deltagere på HGK Regel 2019 kursus har gratis fået udleveret den nye “Lommeguiden til golfreglerne
2019”, som er perfekt til at få et overblik og til at have i baggen. Desværre er DGU løbet tør for Lommeguide
– nyt oplag forventes klar 1. februar. De deltagere der har deltaget i Regel 2019 – og ikke fået udleveret
Lommeguide kan henvende sig på Sekretariatet primo februar.

Har du ikke deltaget i Regel 2019 kursus kan du nå det endnu – Check GolfBox Turnering og tilmeld dig et af
de planlagte kurser. Der er 6 datoer i februar med start kl. 19:00 samt den 25. marts med start kl. 11:00
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Café 19 – Sæson 2019
Efter 8 år i Café 19 har Benny A. Sørensen valgt at gå på efterløn – og er således stoppet pr. 31. december.
Benny er naturligvis fortsat medlem af Hammel Golf Klub, og har planer om mange flere runder golf, mens
han nyder sit otium. Tak til Benny for indsatsen gennem de mange år.
Som ny Køkkenchef er et kendt ansigt klar til den nye sæson. Jeannette Nielsen, som har været tilknyttet
Café 19 både i sæson 2017 og 2018, har sagt ja til at tage imod de nye udfordringer.
Andet kendt ansigt i Café 19 bliver Mikkel Rasmussen som var sæson ansat i 2018 – Mikkel er tilbage og
klar til at assistere Jeanette.
Næsten nyt ansigt som vi vil møde fra medio marts og frem bliver Anna Høyer. Næsten, fordi dem der deltog
i efterårets Sæson Slut arrangement stiftede bekendtskab med Anna.
Sidste medarbejder i Café 19 bliver Sayed Chafra – HGK medlem siden 2004. Sayed har selv drevet
restaurant og cafeteria sammen med sin kone Lotte. Sayed vil være tilknyttet Café 19 i sæson 2019, f.eks. i
forbindelse med arrangementer og evt. ydervagter.
Tag godt imod det nye Café 19 Team.
Hen over vinteren har Det Nye Café 19 arbejdet på nyt revideret menu kort – som vil være klar til sæson
start.
Her ville det så være på sin plads med nydeligt billede af det nye team, men desværre har alle, inkl. fotograf
ikke været samlet på samme tid 
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Energioptimering
Tilbage i 2018 modtog Hammel Golf Klub tilbud fra Favrskov Kommune, med mulighed for at søge om
tilskud til energioptimeringsprojekter
Favrskov Byråd har besluttet at afsætte 1,5 mio. kr. årligt
i perioden 2018-21 til tilskud til energioptimering inden for
folkeoplysningsområdet. Selvejende/bortforpagtede haller,
svømmehaller, friluftsbade og foreninger med foreningsejede
klubhuse og lokaler kunne søge om tilskud til at gennemføre
energioptimeringsprojekter.
I retningslinjerne for tilskud til energioptimering, var der
beskrevet betingelser for, blandt andet krav om deltagelse i
forundersøgelsen. Eksternt firma, Kuben Management, var valgt til opgaven.
Når forundersøgelsen var afsluttet, skulle de respektive foreninger tage stilling til, om de ønskede at søge
om tilskud til at gennemføre energioptimeringsprojekterne.
Forundersøgelsens resultater var grundlaget for udmøntningen af beløbet afsat til energioptimering. Kulturog Fritidsudvalget beslutter, hvilke projekter der bevilliges tilskud.
Medio december måned modtog Hammel Golf Klub en dejlig mail fra Favrskov Kommune – nemlig med
bekræftelse af at HGK er godkendt i første pulje. Pengene er øremærket til udskiftning af belysning,
bevægelsessensorer, udskiftning af varmkilde i ProShop, og udskiftning af gammelt oliefyr i klubhus. Iflg.
forundersøgelsen er der beregnet en væsentlig årlig besparelse for Hammel Golf Klub.
Så med andre ord er det ”Win Win” for Hammel Golf Klub. Vi får udskiftet en række ting, og kan forvente en
årlig besparelse – vel og mærke uden væsentlige omkostninger for klubben.

Arbejdet er i gang – Kuben Management har udarbejdet en plan, og går i gang med form for licitation for de
forskellige opgaver.
Tilskud fra Favrskov Kommune, Besparelse for Hammel Golf Klub – plus mere grøn energi til HGK.

4

Hammel Golf Klub

Turneringsplan 2019
Turneringsplanen for 2019 er nu på plads. Stor tak skal lyde til alle sponsorer, for at vi igen i år kan afvikle
turneringer i HGK - 13 turneringer er i alt planlagt. Gamle trofaste sponsorer har igen sagt ja til at deltage,
Turneringsbetingelser er gennemgået af Regeludvalget, så de lever op til ”Regel 2019”
Alle turneringer er lagt i GolfBox Turneringer, og gjort klar til tilmelding. Ligesom Turneringsplan og
Turneringsbetingelser kan findes på klubbens website.
Vi fortsætter stilen/succesen fra sidste år ved turneringerne. Det vil sige, at der stadig er lavet hcp.
begrænsning i A-rækken i turneringerne. Dette er gjort med den vurdering, at flere medlemmer i hcp. 15-25
er trætte af at spille slagspil - og så endda også fra blå/hvid tee. Vi håber derfor, at flere medlemmer vil
deltage i turneringerne, da de nu med sikkerhed IKKE kommer i A-rækken, med mindre man har spillet sig i
hcp. 12,9. B og C rækken vil så blive lavet i 2 lige store rækker.
Men fortvivl ej; præmierne bliver fordelt således, at det passer med antal deltagere i hver række 😊 Samtidig
bliver startlisten lavet således, at A, B og C boldene bliver blandet mellem hinanden, mellem hullerne, så det
giver et bedre flow på banen. Så det er slut med turneringsrunder på 5 timer 😊

Der er mange frivillige, som yder en stor indsats i HGK. Og det samme er gældende i turneringsudvalget.
Her bliver brugt frivillige til salg af scorekort, registrering af scorekort efter turneringerne, servicevogn og
turneringsledere. Har DU lyst til at være med til at hjælpe, så meddel gerne dette til Brit Lindum,
turneringsudvalgs formand, på mail: turnering@hammelgolfklub.dk.
Vi kan altid bruge ekstra hænder, så det ikke er de samme personer som skal hjælpe hver gang. Hvis man
melder sig som frivillig, er det ikke betydende med, at man skal hjælpe hver gang. Der vil blive sendt en mail
ud til dig for at spørge, om man har mulighed og lyst til at hjælpe ved hver turnering - og så står det frit for at
sige ja eller nej. Så jeg glæder mig til at høre fra jer alle, så turneringsudvalget kan blive lidt større.
Til slut herfra er der kun at sige: Deadline for tilmeldinger til turneringer i HGK blev sidste år lavet om til
fredag kl. 12.00. Så har alle mulighed for at tjekke vejrudsigten samt planer for weekenden. Venligst
respektér denne deadline, så der ikke skal bruges ekstra kræfter i weekenden for at ændre startlister m.m. det er jo alt sammen frivilliges tid som bliver brugt til dette 😊 Er man tilmeldt og bliver forhindret i at deltage,
skal man samtidig huske at melde afbud, enten på mail eller på telefon.
God golfsæson til alle - håber at se så mange som muligt i de kommende turneringer
Med venlig hilsen
Turneringsudvalget
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Sæson Start 2019
m/vinsmagning & musik
Kom og lad os kickstarte sæson 2019, med hygge,
vinsmagning, musik og måske en dans
Fredag den 22. marts kl. 19:00 byder Café 19 op til

”Start sæson 2019”
Østjysk Vinforsyning / Vinnoble kommer og præsenterer
lækre vine fra fjerne egne
Café 19 byder på Ost & Pølse bord med lækkert brød til.
Axel Boel Musik spiller op til underholdning, fælles sang og
måske en svingom

Og prisen for at deltage i Sæsonstart 2019 er beskedne kr. 145,- per person – inkl. kaffe
og hjemmebagt kage som afslutning
Bindende tilmelding på mail info@hammelgolfklub.dk senest 16. marts
PS: Der vil være mulighed for bestilling af de præsenterede vine, til senere levering
Ses vi?

Festudvalget forbeholder sig ret til aflysning ved begrænset tilmelding
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Hammel Golf Klub Junior og Bambino på tur
For tredje år i træk havde HGK Junior afdeling lørdag den 2. februar, arrangeret udflugt og fælles træning
med Ian Appleyard, i Volstrup Golf Indendørs Center
Volstrup golf råder over fantastiske indendørs golffaciliteter. I komfortable omgivelser findes både driving
range, puttinggreen og tilmed fire af verdens bedste golfsimulatorer. Her kan spilles over 50 af verdens
bedste baner.

Forholdene er ideelle også til Junior træning. Mens de små talenter arbejder med golfen, har de
medfølgende forældre mulighed for kaffe – måske en fadøl eller sodavand: For alle en fantastisk
golfoplevelse i sikkerhed for regn, slud og sne!
Dagen startede med opvarmning hvor alle havde fået ”hale” på, som de andre skulle fange. Efter træning på
driving range og i simulator, blev børnene delt i to hold, med Ian som ankerman på det ene og Klaus på det
andet. Så var der dømt tovtrækning – tværs over driving range. Sjove øvelser og de små talenter hyggede
sig. Og Ian og Klaus svedte 
HUSK der er ny udflugt den 10. marts – Tilmelding på GolfBox Turneringer.
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