
 

 

 

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

Kalenderen siger forår, og sommertiden er lige for døren.  

Vi ser frem imod sæsonstarten, men vi er desværre fortsat begrænset af de aktuelle corona restriktioner. 

På nuværende tidspunkt ligger der en aftale om en trinvis åbning for aktiviteter i golfklubben. Aktuelt må vi nu 

være op til 50 personer til udendørs idræt, men der ud over må der højst forsamles op til 10 personer.  

Det vil sige, at vi nu kan afholde turneringer med op til 50 deltagere, men klubhuset skal desværre fortsat 

være lukket. 

Aftalen om den trinvise åbning ser indtil den 6. maj således ud: 

Den 21. april åbnes der – med coronapas – for udendørs servering for restauranter og cafeer, inkl. 

restauranter og cafeer i golfklubber (herunder selvbetjening). 

Den 6. maj åbnes der – med coronapas – for indendørs servering i restauranter og cafeer, og der åbnes for 

øvrige lokaler. Iflg. DGU’s vurdering betyder det, at hele klubhuset kan åbnes – men fortsat med coronapas. 

Efter Påske genoptages de ugentlige ”klubber i klubben” turneringer.  

Der er flere tilbud i ugens løb, og vi håber der vil være god tilslutning til disse turneringer. 

Mandagsdrengene spiller løbende turnering hver mandag formiddag, året rundt. 

Mandagspigerne mødes hver mandag aften til golf og hyggeligt samvær. 

Tirsdag formiddag – 9 huller – for alle uanset alder og handicap, og der spilles året rundt. 

Tirsdag aften – 18 huller – for kvinder og mænd med handicap op til 36,0. 

Onsdag aften – 9 huller – for alle, som arrangeres af begynderudvalget. 

Torsdag formiddag – 18 huller – for kvinder og mænd over 50 år, og der spilles året rundt. 

For yderligere informationer om disse turneringer, og tilmelding, henvises til hjemmesiden på denne adresse: 

www.aaskovgolfklub.dk/klubber-i-klubben. 

Vi arbejder lige nu med årets åbningsturnering, som vi forventer at kunne gennemføre søndag den 11. april, 

men selvsagt begrænset til 50 deltagere, og der er åbnet for tilmelding i GolfBox. Som en nyskabelse fra 2021, 

vil der fremover være betaling af turneringsfee ved tilmelding i GolfBox, hvilket bliver iværksat snarest muligt. 

Vi afventer endelig godkendelse hos Nets, og derfor er det ikke aktuelt til åbningsturneringen. Denne 

nyskabelse iværksættes både for at begrænse kødannelse i forbindelse med ankomsten og for at lette arbejdet 

for turneringsudvalget. 

Der arbejdes med klargøring af banen, hvor der netop har været en række frivillige i gang med at opfylde 

tørvehuller m.m. på fairway på hele banen. Greenbunkeren ved hul 3 / 16 er blevet reduceret i størrelsen, og 

der er tilført nyt sand i bunkeren. Der fortsættes med at tilføre nyt sand i de resterende bunkere på banen, og 

det drejer sig om greenbunkeren på hul 8 og på hul 15 samt de resterende fairwaybunkere. 

Når dette er afsluttet udvides greenbunkeren til højre for green på hul 1, og dermed lukkes stien til hul 2. 

Fremadrettet vil adgangen til hul 2 være venstre om den venstre greenbunker på hul 1. 

Vi er begunstiget af et stort antal frivillige til mange forskellige opgaver i klubben. Der er blandt meget andet 

frivillige til at rive bunkerne og indsamle bolde på driving range i weekenderne. For at opgaven ikke bliver alt 

for tidskrævende for den enkelte, vil vi meget gerne have flere deltagere til disse opgaver, således der kan laves 

en god fordelingsplan. Vi hører meget gerne fra interesserede hjælpere – enten på tlf. 28879107 eller mail til 

sekretariat@aaskov-golfklub.dk.  

Det siger sig selv, at de mange hjælpere aflaster vores greenkeepere på en god måde, men der er bestemt 

stadig fuld beskæftigelse til Bent og Niels Christian med baneplejen. Jeg er blevet spurgt til greenkeepernes 
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arbejdsomfang, idet flere medlemmer slet ikke når at se greenkeeperne på banen, når de starter på arbejdet 

på banen meget tidligt om morgenen. 

Greenkeepernes normale arbejdsdage omfatter en lang række opgaver, som fremgår af deres arbejdsplan, 

hvor det omtrentlige tidsforbrug på den enkelte opgave også er opgjort. 

Baneområde: Funktion: Frekvens: Tidsforbrug: 

Green: 

 

 

 

 

Klipning 

Rulning af greens 

Flytning af huller 

Vertikalskæring 

Topdressing + børste 

Prikning 

Gødning og sprøjtning 

Eftersåning 

Swipning af dug 

5 – 7 gange ugentlig 

2 – 5 gange ugentlig 

2 gange ugentlig (mandag & fredag) 

Hver 2. uge m/topdressing (onsdag ulige uger) 

Hver 2. uge v/vertikalskæring (onsdag ulige) 

1 gang hver måned 

Efter behov 

1 gang årligt – efteråret 

Efter behov 

3½ time (1) 

3½ time (2) 

1½ time 

7 timer (3) 

3 + 3 timer (3) 

12 timer (4) 

7½ time 

6 timer (5) 

3 timer 

Forgreen: 

 

 

Klipning 

Topdressing 

Prikning 

Gødning 

Eftersåning 

2 gange ugentlig (mandag & torsdag/fredag) 

Hver 2. uge 

1 gang hver måned 

3 gange årligt 

1 gang årligt – efteråret  

(6) 

(3) 

(4) 

 

(5) 

Fairway: 

 

 

Klipning 

Prikning 

Gødning 

Sprøjtning 

Eftersåning 

2 gange ugentlig (mandag & torsdag/fredag) 

Efter behov 

3 gange årligt 

Efter behov 

1/3 af arealet i efteråret 

9 timer (7) 

 

5 timer (5) 

 

16 timer 

Tee-steder: 

 

 

 

Klipning 

Topdressing 

Flytning af tee-markeringer 

Prikning 

Gødning 

Eftersåning 

2 gange ugentlig (mandag & torsdag/fredag) 

Løbende efter flytning af markeringer 

2 gange ugentlig (mandag & fredag) 

2 gange årligt 

6 gange årligt 

Løbende sammen med topdressing 

3½ time (6) 

4 timer (8) 

1 time (9) 

4 timer 

2½ time 

(8) 

Puttinggreen og 

indspilsgreens 

Klipning 

Rulning af greens 

Flytning af huller 

5 -7 gange ugentlig 

2 – 5 gange ugentlig 

Hver 3. uge 

(1) 

(2) 

1½ timer 

Semirough: Klipning 

Gødning 

1 gang ugentlig 

2 gange årligt 

16 timer 

(5) 

Bunker: 

 

 

Rivning af bunkere 

Renholdelse for ukrudt 

Kantskæring 

Efterfyldning 

1 – 2 gange ugentlig 

Løbende 

Årligt 

Efter behov 

4 timer 

? – frivillige 

 



 

 

Par-3 bane: 

 

 

 

Klipning af fairways 

Klipning af greens 

Vertikalskæring af greens 

Topdressing af greens 

Flytning af huller 

2 gange ugentlig 

5 gange ugentlig 

4 – 5 gange årligt 

4 – 5 gange årligt 

Hver 2. uge 

(7) 

(1) 

(3) 

(3) 

1 time 

Driving range: Klipning 

Samling af bolde 

1 gang ugentlig (torsdag) 

Dagligt 

2 timer 

Michael Nielsen 

Stier: Reparationer Efter behov  

Plantebælter 

m.m.: 

Klipning mellem træer 

Beskæring af træer 

Efterplantning 

1 gang hver måned 

Hvert efterår 

Hvert efterår 

? – frivillige 

? – frivillige 

? – frivillige  

Øvrige opgaver: 

 

 

Skraldespande 

Servicering af maskiner 

Slibning af klippeled 

Servicering af maskinpark 

Diverse ad hoc opgaver 

1 gang ugentlig 

Hver gang efter brug 

Vinterperioden 

Vinterperioden 

Året rundt 

(9) 

 

 

 

Tallene i parentes illustrerer, at disse opgaver løses i samme proces. 

Planen for baneplejen tager udgangspunkt i golfsæsonen, og der kan være ændringer grundet særlige 

vejrforhold eller lignende, ligesom frekvensen vil være anderledes udenfor den primære ”golfsæson”. 

Vi har netop markedsført gratis startpakke og medlemskab Åskov Golfklub på Facebook, og det har resulteret i 

en tilgang af flere nye medlemmer, hvilket vi er meget glade for.  

Vi vil nu iværksætte annoncering af ”åbent hus” onsdag den 14. april kl. 17.00 – 20.00 og ”Golfens Dag”, som 

afholdes søndag den 25. april kl. 10.00 – 14.00. 

Her vil vi meget gerne bede om Jeres hjælp til at tage naboer, venner og bekendte med en tur i golfklubben, 

enten til et af disse arrangementer eller til jeres helt egen præsentation af Åskov Golfklub, hvor I meget gerne 

må benytte træningsområdet og par-3 banen. 

Det vil også være en god hjælp til udbredelsen af kendskabet, hvis rigtig mange af Jer vil dele klubbens opslag 

på Facebook. 

I uge 20 bliver det muligt at vinde en dagsbillet til Made in Himmerland 2022, idet der i denne uge afvikles en 
ugelang nærmest flaget konkurrence i Åskov Golfklub på et af par-3 hullerne. Der findes en vinder hver dag 
hele ugen, og vinderen præmieres med en dagsbillet. Nærmere information med flere detaljer om dette følger 
senere. 
 
Afslutningsvis ønskes alle en god Påske. 
 
PAS GODT PÅ HINANDEN, HOLD AFSTAND, VIS HENSYN OG PAS GODT PÅ BANEN.  

På bestyrelsens vegne  

Kristian Hansen – formand 


