Hammel Golf Klub

MARTS 2019 – No. 3
Banen lige nu
Efter vinteren, som har været mild, men dog med meget nedbør i marts måned, er vi klar til sæson start.
Normalt får vi ca. 40 mm nedbør i marts måned. I år har vi fået 105 mm. Det kan ses rundt på banen, hvor
begrebet ”tilfældigt vand” mere har lignet ekstra søer midt på fairway. Der er pumpet vand væk – meget
vand, og dræn i banen samt naturen har hjulpet meget.
Greens har det godt, er allerede blevet klippet 2 gange. Første gang sidst i februar. Aldrig sket før i klubbens
historie at vi har klippet greens i februar.
Summa Summarum – banen var klar til Sæson 2019, fredag den 22. marts.

Fredag den 22. marts kl. 09:00 blev sommerbanen åbnet, og morgenholdet var klar på første tee til
lodtrækning om holdene.
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Ved siden af Hvid/Gul 1. tee står der en del fyrtræer m.m. Hvad mange ikke ved er at inde bag træerne står
hus, som rummer pumpestation til sprinklere på hele banen. Huset trænger til renovering/udskiftning, hvorfor
HGK har indgået aftale med Den Jyske Håndværkerskole i Hadsten, hvor elever har fået spændende
opgave at tegne, og bygge nyt hus til klubbens pumpehus. Det betyder i den kommende tid vil der blive støbt
ny sokkel, fyrretræerne bliver fjernet, og det nye pumpehus monteret. Fjernelse af bevoksning vil gøre, at det
igen vil blive muligt at se 2. green fra klubhuset / terrassen.

Hvad er nu det på teestederne?
Flere har bemærket en lille farvet sten midt på teestederne, hvad er nu det?
Golfbaner kan på teesteder markere med en pind, sten eller lignende fast punkt, som angiver hvor hullets
længde er målt fra. F.eks. som i HGK til midtgreen. Er nu markeret med henholdsvis hvid, gul, blå og rød på
de respektive teesteder.

Arbejdstilsynet
Hammel Golf Klub har haft uanmeldt besøg af arbejdstilsynet, og ”bestod”. Et par småting (lift og kran i
Greenkeeper værksted skal have et service eftersyn). Ellers generel godkendelse. Dejligt og betryggende.

De Nye Golfregler
Medio marts har totalt 370 HGK medlemmer deltaget i ”Regel 2019” kursus afholdt i klubhuset. Der er fortsat
programsat et par stykker mere. 1. – 6. og 7. april. Så hvis du ikke har nået det endnu, kan du tilmelde dig
via GolfBox Turnering – eller kontakt Sekretariatet.

Turneringsplan 2019
Turneringsplanen for 2019 er som tidligere nævnt 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.
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Alle turneringer er lagt i GolfBox Turneringer, og gjort klar til tilmelding. Ligesom Turneringsplan og
Turneringsbetingelser kan findes på klubbens website.

Café 19 – Sæson Start 2019
Efter at have åbnet banen den 22. marts kl. 09:00, var der arrangement kl. 19:00. ”Sæson Start 2019”, med
vinsmagning, Ost & Pølsebord samt levende musik, fællessang og dans.
Godt 80 medlemmer mødte op – de første mødte faktisk godt en time før ”tee off”  Men kl. 19:00 blev
aftenen skudt i gang, og fra første minut var der super stemning. Joan og Per fra Østjysk Vinforsyning tog
deltagerne på en tur jorden rundt i vin. Startende i Sydafrika, over Chile, Italien, Frankrig for at slutte den
spændende rejse i USA. Alle deltagere havde mulighed for at bestille flasker af de liflige vine, til special pris
på aftenen. Mange benyttede sig af lejligheden, og vil snarest kunne afhente deres indkøb i Sekretariatet.

Axel Boel Musik kædede hele aftenen sammen på vanlig vis. Efter vinsmagning og Café 19 kulinariske
indslag, blev der danset livligt frem til midnat.
I sidste Nyhedsbrev skrev vi om bemanding af Café 19 for sæson 2019. Holdt så ikke helt. Da Mikkel og
Anna har valgt at stoppe – inden de var tiltrådt.
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I stedet er ansat Sabina Truelsen og Heidi Rasmussen. Sabina kommer fra Bowl ”N” Fun i Viby og Heidi fra
F-Høj (Restaurant Frederikshøj ”lillebror”). Velkommen til Sabina og Heidi.
Café 19 er allerede i gang – kom forbi og nyd et glas øl, en sodavand, eller et af de nye tilbud på
menukortet.
Hammel Golf Klub Junior & Bambino – Nu ”HAMMEL HAJERNE”
I tæt samarbejde med DGU arbejder HGK Junior udvalg med at ”booste” arbejdet med junior golf. Mange
nye og spændende tiltag. Første nye er at klubbens unge medlemmer nu som gruppe er omdøbt til
”Hammel Hajerne”. Uden at løfte sløret alt for meget, kan vi allerede nu berette, at fremadrettet vil træning
af Hammel Hajer inkluderer oppustelig haj, krokodille og svane. Men mere herom senere
Sideløbende med det spændende arbejde med DGU Konsulent har Hammel Hajerne været på ny trænings
tur til Volstrup Indendørs Center.
Til den seneste udflugt havde Klaus fra Juniorudvalget videreudviklet på ”putting katapult” – Når de unge
Hajer fik bolden i hul sprang en karamel op. Og efter vi har bragt en lille video på HGK FaceBook har vi
faktisk modtaget henvendelse, fra blandt andet Volstrup junior afdeling, om de kan købe sådan en dims.
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Hammel Golf Klub – ProShop
Fra mandag den 25. marts er vores ProShop klar igen efter vinterpause, med daglige åbningstider mandag
til fredag 11:00 til 17:00 og lørdag-søndag 10:00-15:00.
ÅBNINGSTILBUD - Fra mandag morgen den 25 marts og ugen ud gives 20 % på alt tøj og sko. Kom forbi
og se de nye spændende varer, og gør en god handel så du er klar til sæson 2019.

XL Golf
Er deltagelse i XL Golf samarbejdet et plus for Hammel Golf Klubs medlemmer?
På efteråret generalforsamling blev der spurgt ind til regnskabet for XL Golf og om deltagelse i samarbejdet
er et plus for Hammel Golf Klubs medlemmer. Spørgsmålet kunne ikke umiddelbart besvares da XL Golf
medlemskaberne – og dermed regnskabet – er gældende for et kalenderår.
Regnskabet for XL Golf 2018 er nu godkendt af alle de deltagende klubber, så det er tid til at forsøge at
svare på spørgsmålet.
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Først lidt fakta.
XL Golf samarbejdet har eksisteret siden 2015, startende med deltagelse af 4 klubber. 2015 var lidt af et
prøve-/indkørings år, så for at anvende sammenlignelige tal er det følgende baseret på tallene for 2016 til
2018.
I 2016 deltog 5 klubber, med i alt 439 (84 fra HGK) XL Golf medlemmer. I 2018 var 7 klubber med i
samarbejdet og i alt 957 (193 fra HGK) spillere havde betalt XL Golf kontingentet.
I 2016 blev der spillet i alt 3.987 XL Golf runder (909 i HGK) på de fem klubbers baner, dette tal er vokset til
10.151 runder på 7 baner (1.711 i HGK) i 2018.
Provenuet fra XL Golf har, for HGK, udviklet sig fra ca. 74.000 kr. i 2016 til ca. 150.000 kr. i 2018. I perioden
er indtægten på greenfee faldet med ca. 87.000 kr. Hvis vi ser på den samlede indtægt fra greenfee og XL
Golf (2016-2018) er indtægten faldet med ca. 10.000 kr.
Er det så et plus for Hammel Golf Klub at være en del af XL Golf samarbejdet?
Det er et svært spørgsmål at svare endegyldigt på. Vi ved jo alle at greenfee indtægterne er meget
afhængige af hvilket vejr vi har i den enkelte sæson. Vi har heller ingen mulighed for at vurdere hvor stor en
del af XL Golferne der alligevel ville have besøgt Hammel Golf Klub og betalt almindelig greenfee.
Dertil kommer at vi ikke har tal som viser om de mange XL Golfere (i 2018 ikke mindre end 824 spillere)
lægger penge i henholdsvis Café og Proshop og dermed bidrager med flere indtægter end dem vi får via XL
Golf afregningen.
Hvis vi ser på det rent økonomiske udbytte af at deltage i XL Golf samarbejdet, så er det nok fair at
konkludere at det ikke flytter ret meget på de samlede greenfee indtægter.
Det stemmer ganske fint overens med de forventninger der var/er til samarbejdet idet et meget væsentligt
argument for at deltage, var/er at det skal betragtes som et attraktivt tilbud til Hammel Golf Klubs
fuldtidsmedlemmer.
Et tilbud som et stigende antal medlemmer har valgt at benytte sig af. I skrivende stund er der 122 Hammel
Golf Klub medlemmer som er tilmeldt XL Golf 2019, svarende til ca. 18,5 % af vores fuldtidsmedlemmer.
Så en fair konklusion må være, at XL Golf samarbejdet ikke rykker væsentligt på de samlede greenfee
indtægter, at deltagelse i samarbejdet er et godt og værdsat tilbud til vores fuldtidsmedlemmer, samt at det
er god reklame for Hammel Golf Klub, som en klub med en fremragende bane og et fantastisk miljø hvor alle
føler sig velkomne.

6

