
 

 

 

Kære medlemmer    Sdr. Felding, den 26. februar 2021. 

Foråret nærmer sig – i skrivende stund er vejret ganske forårsagtigt – og der bliver lige nu spillet rigtig mange 

runder på vor golfbane. 

Det er vi selvsagt rigtig glade for, men jeg vil gerne lige løfte pegefingeren og appellere til, at vi ALLE passer 

godt på banen. Husk at lægge tørv på plads og rette nedslagsmærkerne op på greens – kan du ikke finde din 

egen, så kunne det være, at der var andre muligheder!! 

På statsministerens pressemøde den 24. februar blev der informeret om en begrænset åbning af aktiviteter i 

Danmark, som også får betydning for det fremadrettede aktivitetsniveau i Åskov Golfklub. 

Forsamlingsloftet bliver fra 1. marts løftet til 25 personer – dog kun udendørs.  

Klubhuset skal desværre fortsat være lukket.  

Der ud over opretholdes de aktuelle restriktioner, og de vil være gældende til og med den 5. april 2021. 

Med løftet til 25 personer bliver det i marts måned muligt at genoptage turneringerne tirsdag formiddag (9 

huller) samt seniorturneringerne torsdag formiddag i reducerede udgaver. 

For begges vedkommende vil det i marts måned være begrænset til max. 25 deltagere hver gang, og samling 

samt præmieoverrækkelse skal gennemføres udendørs. 

I marts måned vil Thomas på kontoret være behjælpelig med start og udlevering af præmier. 

Vinterperioden har også givet muligheder for at gennemføre nogle forbedringer. 

Klubhuset har fået en opdatering med nyt trægulv og maling af væggene, og på banen er der foretaget en del 

opstamninger af træer og buske, således det er blevet lettere at finde boldene, hvis disse undtagelsesvist ikke 

har ramt fairway. 

Som vi tidligere har skrevet, har vi fået to ”nye” medarbejdere ansat i klubben. 

 

 

Michael Nielsen er ansat som træner, og han er klar til at tilbyde både individuelle lektioner, til en pris på kr. 

150,00 pr. lektion, og træning i hold op til 6 personer, som er uden betaling.  

Alle lektioner bestilles på kontoret, og eventuel betaling foretages på kontoret. 

Michael er klar til at undervise nu, så kom kun frit frem, og der kommer opslag vedr. holdtræning i løbet af 

marts måned. 



 

 

 

 

Thomas Jul Noesgaard Hansen startede den 1. februar som klubsekretær, og dermed har vi igen faste 

kontortider i Åskov Golfklub. 

I vinterperioden – indtil den 31. marts – vil kontoret være bemandet mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 8.30 til 

kl. 13.30. Fra 1. april vil kontoret være bemandet mandag til fredag fra kl. 8.30 til kl. 13.30. 

Mails og telefon besvares fra kl. 8.30 til 16.30 alle hverdage hele året, og der må ikke forventes besvarelser på 

helligdage og i weekender. 

I kontorets åbningstider vil det også være muligt at købe bolde, handsker og tees.  

Vi har tidligere informeret om vanskelighederne med udskrivning af scorekort i forbindelse med godkendelse 
af spilletider på touchskærmene. Det er angiveligt tykkelsen på vores scorekort, der udløser de utallige 
papirstop, og vi har derfor taget konsekvensen og bestilt nye scorekort i et tyndere format. 
Disse forventes leveret primo marts, og vi håber dermed udskrivningen igen vil være problemfri. 
Alternativet til udskrivning af scorekort er anvendelse af GolfBox-app, hvor der både kan bestilles og bekræftes 
tider samt registreres resultater, hvilket klart må anbefales i disse tider. 
 
PAS GODT PÅ HINANDEN, HOLD AFSTAND, VIS HENSYN OG PAS GODT PÅ BANEN.  

På bestyrelsens vegne  

Kristian Hansen – formand 


