
 

 

 

Kære medlemmer    Sdr. Felding, den 27. juni 2021. 

 

Forår er blevet til sommer, og der er gennemført en lang række lempelser i de gældende corona-restriktioner. 

Aktuelt er vi netop nu underlagt et forsamlingsloft på 100 personer indendørs, og dette hæves til 250 personer 

fra 1. juli, så det virker vist ikke som en begrænsning fremadrettet. 

Der er derimod fortsat krav om coronapas eller negativ test for personer, som ønsker at tage ophold i 

klubhuset, og dette må påregnes at være gældende indtil 1. september 2021 – med mindre der kommer 

ændringer fra politisk hold inden da. 

Men alt i alt er mulighederne for at vi kan dyrke det gode sociale liv i klubben blevet forbedret betydeligt, og de 

enkelte ugedagsturneringer afvikles nu på helt normalt vis – også med afsluttende præmieoverrækkelse og 

socialt samvær efter hver enkelt turnering. 

Der er god plads til flere deltagere i de enkelte arrangementer, og der er flere forskellige tilbud i ugens løb: 

Mandagsdrengene spiller hver mandag formiddag. 

Mandagspigerne mødes hver mandag aften til golf og hyggeligt samvær. 

Tirsdag formiddag – 9 huller – for alle uanset alder og handicap. 

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. 

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

www.aaskovgolfklub.dk/klubber-i-klubben 

Den gennemførte ændring angående betaling af turneringsfee ved tilmelding til de enkelte turneringer i 

GolfBox fungerer på tilfredsstillende vis, og det er en meget stor hjælp for de ansvarlige for de enkelte 

turneringer. Såfremt enkelte måtte have problemer med tilmeldinger i GolfBox, vil Thomas på kontoret meget 

gerne hjælpe og vejlede i brugen af systemet. 

Den næste åbne turnering afholdes søndag den 4. juli, hvor Brande Brillecenter er sponsor, og vi håber på et 

stort fremmøde til denne turnering, som er den sidste åbne turnering på denne side af sommerferien.  

Der er åbent for tilmelding i GolfBox. 

Turneringsudvalget arbejder lige nu med planlægning af turneringsprogrammet for den resterende del af 2021.  

På banen var græsset, efter en meget kold april måned, endelig ved at komme i god vækst, og fairways var i 

klar bedring. Men det aktuelle tørre og varme vejr har sat en bremser i udviklingen, og det betyder, at den 

aktuelle midlertidige lokalregel, som lyder således: 

Bolden MÅ løftes og renses på tætklippede arealer (fairways og forgreens), og genplaceres indenfor et 

scorekorts bredde, dog ikke nærmere flaget - vil være gældende indtil videre. 

I Åskov Golfklub er vi begunstiget af rigtig mange frivillige, som på forskellig vis udretter et stort og meget 

vigtigt arbejde i og for klubben – der er jo reelt beset tale om en hjælp til selvhjælp. 

En stor tak til de mange frivillige, men vi har fortsat brug for mange frivillige hænder til større og mindre 

opgaver – eksempelvis til rivning og pasning af bunkerne på banen og klipning mellem de nyplantede træer. 

 

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


 

 

 

Kan du afsætte noget tid til en hjælpende hånd, vil Thomas på kontoret gerne høre fra dig enten pr. mail til 

sekretariat@aaskov-golfklub.dk eller tlf. 28879107, således han kan finde en passende opgave. 

På medlemssiden udvikler dette sig tilfredsstillende, og vi har netop passeret de magiske 500 medlemmer, men 

som vi tidligere har udtrykt vil en medlemsfremgang på blot 50 medlemmer styrke klubbens økonomi 

væsentligt, og dermed sikre fundamentet til en fortsat udvikling.  

Så hermed endnu en opfordring til alle vores medlemmer om at finde nye medlemmer til Åskov Golfklub. 

Med den aktuelle medlemsudvikling og øgede greenfeeindtægter samt firkløverindtægter, foruden hjælp fra 
forskellige støtteordninger under corona restriktionerne, udvikler vor økonomi sig på tilfredsstillende vis. 
Næste budgetopfølgning vil være klar i løbet af juli månd. 
 
Der er netop udsendt kontingentopkrævninger for 2. halvår af 2021, og disse forfalder til betaling den 1. juli.  
Vi vil på det kraftigste appellere til, at denne betalingsfrist overholdes – både af hensyn til klubbens økonomi og 
af hensyn kassererens registreringsarbejde. 
 
Som tidligere år gennemfører i også i 2021 ”spil billig uge” i uge 30, hvor vi tilbyder gæstespillere, at spille en 
runde golf for kun kr. 50,00. Vi håber, som tidligere år, at se mange gæstespillere i denne uge, men det betyder 
ikke, at ugens klubber i klubben skal afvige – de afvikles på helt normal vis. 
Mandag til fredag i denne uge vil vi bemande køkkenet, således der kan købes frikadeller med kold 
kartoffelsalat eller rugbrød samt rødbeder for kun kr. 30,00. 
Thomas har netop udsendt information om hjælpere til køkkenet, og vi håber der igen i år vil være 
tilstrækkeligt med hjælpere, således det for alle hjælpere er en overkommelig opgave. 
 
Afslutningsvis ønskes alle en rigtig god sommer – forhåbentlig med mange gode golfrunder, men også lige en 
erindring om at passe godt på banen.  
Husk af lægge tørv på plads, rette nedslagsmærker op på greens, rive efter dig i bunker (hele riven skal 
placeres i bunkeren) og placere al slags affald i affaldsspandende ved de forskellige tee-steder. 
 
På bestyrelsens vegne  

Kristian Hansen – formand 
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