Hammel Golf Klub

FEBRUAR 2019 – No. 2

Banen lige nu
Efter kort periode med en lille smule sne, og flere dage med hård frost, har vejret igen vendt til det mildere.
Og sommergreens er igen åbne for spil. Hvilket rigtig mange klubmedlemmer og gæster benytter sig af hver
dag.
Greenkeeper teamet arbejder videre med forårs forberedelser. Nye markeringer ved ”stafområder” (tidligere
hazard i gammel regel termologi) – maskinerne gøres klar til sæson 2019. Meget unormalt for denne tid på
året, så er der faktisk vækst i græsset, men vi venter med at klippe til nattefrosten er væk.
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Vil du være med til at sætte Hammel Golf Klub på Golf Danmarks kortet – og udvikle nyt koncept.
Mange idrætsforeninger bruger meget tid på at diskutere, hvorfor man mister medlemmer. Det er dog
sjældent, at foreningerne stiller spørgsmålet: ”Hvordan kan vi fastholde vores medlemmer?” – altså bruger
tid på at analysere og udarbejde en strategi for at modvirke frafaldet.
Årsagen til, at spørgsmålet ikke stilles er gerne, at det samlede medlemstal i foreningen ikke falder
katastrofalt, da der sideløbende med frafaldet hele tiden kommer nye medlemmer. Der er tale om en
gennemstrømning af medlemmer.
Hvad gør Hammel Golf Klub
Dansk Golf Union har udarbejdet et spændende projekt omkring REKRUTTERING AF NYE MEDLEMMER,
og Hammel Golf Klub er inviteret med i et pilotprojekt, for at teste de forskellige muligheder. Overskriften på
projektet er
”Klubudviklingsforløb med fokus på at rekruttere nye golfspiller og udvikle golfklubben til i højere
grad at understøtte en fremtidig rekrutteringsindsats.”
Udviklingsforløbet vil falde i følgende faser:






Opstart, forventningsafstemning og målsætning med golfklubbens ledelse
Nedsættelse af styregruppe og rekrutteringsteams
Planlægning af medlemsrekrutterings aktiviteter og kampagner
Evaluering af effekt og procesforløb
Plan for det fremadrettede arbejde med rekruttering baseret på erfaringer og viden

Dansk Golf Union forpligter sig til at stille udviklingskonsulent til rådighed for Hammel Golf Klub under hele
udviklingsforløbet. Plus at tilknytte forskellige ressourcer, hjælpe med at udvikle og producere materialer og i
det hele taget indgå i arbejdet omkring projekt Rekruttering
Hammel Golf Klub forpligter sig til at indgå aktivt i samarbejdet, udvikle koncept og evaluere arbejdet, samt
indvilge i at viden og erfaring opnået kan bruges til gavn for udviklingen af den samlede golfbranche.
Så vi behøver en stab af frivillige, motiverede og gerne kreative medlemmer der vil deltage i et spændende
projekt.
Kontakt HGK Sekretariatet hvis du vil vide mere – eller hvis du er klar til at være med til at HGK igen gør en
forskel i Dansk Golf Verden.
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De Nye Golfregler
De nye golfregler trådte i kraft den 1. januar 2019.
I skrivende stund har 336 HGK klubmedlemmer deltaget i Regel 2019 – der er planlagt 2 kurser mere. Den
28. februar kl. 19:00 hvor 14 har tilmeldt sig – og den 25. marts kl. 11:00 hvor der pt. ingen er tilmeldt..
Regeludvalget holder møde søndag den 17. februar, hvor de afviklede kurser evalueres, og nye datoer
fastlægges.
Alle deltagere på HGK Regel 2019 kursus får gratis udleveret den nye “Lommeguiden til golfreglerne
2019”, som er perfekt til at få et overblik og til at have i baggen. Sekretariatet har igen lager af lommeguiden.

Så har du ikke deltaget i Regel 2019 kursus kan du nå det endnu – Check GolfBox Turnering og tilmeld dig
et af de planlagte kurser. Nye datoer tilgængelig efter søndag den 17.
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Årsregulering
Ved årsskiftet blev alle HGK medlemmer ”Årsreguleret” – i den forbindelse har vi modtaget spørgsmål om
hvem/hvad/hvor
Hvad går det der årsregulering ud på?
Årsreguleringen har grundlæggende til formål at tilpasse vores handicap til den spillestyrke vi har vist
igennem vores tællende scores i 2018. Handicapreglerne er med vilje konservativt indrettet, så systemet
halter i en vis grad efter den aktuelle spillestyrke. Det gælder især hvis man pludselig får et dårligere
spilleniveau, så går vi jo kun 0,1 eller 0,2 op i handicap ved en score dårligere end neutral zone. En pludselig
forbedring kan også tage en del gode runder før handicap og spillestyrke passer sammen. I årsreguleringen
kigger man på alle de tællende scores i det forgangne år og hvis systemet halter for meget efter, så bliver
man årsreguleret.
Hvem bliver årsreguleret
Det gør de golfspillere der igennem hele sæsonen har været under 36 i handicap. Det vil sige at man ikke
bliver handicapreguleret hvis man har mere end 36 i handicap, eller er startet sæsonen med mere end 36 i
handicap.
For at blive årsreguleret skal man desuden have afleveret mere end 3 tællende scores i 2018 og minimum 8
tællende scores i 2017 og 2018 tilsammen.
Årsreguleringen fungerer bedst hvis man afleverer så mange tællende runder som det er muligt i løbet af
sæsonen. Handicap- og regeludvalget vil derfor benytte lejligheden til at opfordre til at man spiller så mange
tællende runder som det er muligt i løbet af sæsonen. Så får vi alle over tid et mere retvisende handicap. En
tællende score er en score fra en turnering eller en EDS. Husk at man kan spille to EDS hver uge. Nogle af
vores klub-i-klubber kører deres ugentlige runde som turnering. Hvis du er i tvivl. spørg, hvordan vi gør det.
Hvordan foregår årsreguleringen
Årsreguleringen tager udgangspunkt i den midterste score man har indleveret i sæsonen. Man tager den
dårligste og bedste score fra indtil der kun er en score tilbage. Den score er udgangspunktet for
årsreguleringen. Grunden til at man ikke bruger en gennemsnitscore er, at dårligere runder vil trække et
gennemsnit længere ned end en god runde kan udligne.
Vi vil ikke gå længere ned i teknikken, men grundlægende kan man sige, at systemet forventer at en
gennemsnitlig golfspiller er ca. 2 slag dårligere end sin neutrale zone på de fleste af de tællende scores. Jo
bedre golfspilleren er, jo tættere forventer systemet man også er på neutral zone. Hvis man har spillet
hovedparten af de tællende runder i neutral zone eller bedre, så skal man forvente en nedskrivning af sit
handicap.
Hvis man derimod har scoret ca. 30 point eller derunder på hovedparten af ens tællende scores, så kan man
godt forvente at blive skrevet op i handicap.
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