
 

 

 

 

Kære medlemmer    Sdr. Felding, den 31. maj 2022.  

Så rundede Åskov Golfklub sin 30 års fødselsdag, og det blev markeret med flere arrangementer fra torsdag til 

lørdag i uge 20. 

Der var turneringer alle tre dage, og lørdagens turnering blev afsluttet med en gin-smagning ved Knaplund 

Destilleri og en jubilæumsfest i klubhuset, hvor Poul Abrahamsen på fortræffelig vis klarede den musikalske 

del. 

En stor tak til alle deltagere for opbakning til ugens arrangementer og en særlig tak til Bravo Tours og Knaplund 

Destilleri for fine præmier til turneringerne samt til Poul Abrahamsen. 

I forbindelse med jubilæet har Knaplund Destilleri leveret en jubilæumsgin med vort jubilæumslogo.  

Vi har fortsat nogle få flasker tilbage af denne gin, som kan erhverves til en pris på kr. 299,00 pr. flaske, ved 

henvendelse på kontoret, og for hver flaske der sælges honoreres Åskov Golfklub med ca. kr. 70,00 efter 

afregnet moms. 

På banen er arbejdet med det nye tee-sted på hul 11 ved at være afsluttet. Der er lagt rullegræs og lige nu 

topdresses tee-stedet, således vi forhåbentlig kan tage dette i brug i løbet af juni måned. 

I slutningen af april havde vi besøg af firmaet Out of Bounds, der dykkede efter bolde i vores søer og vandløb.  

Det blev til i alt 6.000 bolde, som nu giver klubben en indtægt på kr. 3.000. 

Vi har netop indgået en aftale med Jonas Brix Andersen, som greenkeeperlærling i Åskov Golfklub. Jonas er 17 

år gammel, og han starter uddannelsen som greenkeeper den 1. august med et halvt års grundforløb, der er på 

skolebænken. Hele uddannelsesforløbet strækker sig over 4½ år, og der er både tale om praktisk indlæring på 

golfbanen og flere skoleophold i uddannelsesforløbet. Den praktiske del indledes på banen fra starten af 2023, 

og vi ser frem til et godt samarbejde med Jonas. 

Som det formentlig er de fleste bekendt, har Dansk Golf Union indgået en aftale med Norlys vedr. opstilling af 

ladestandere til elbiler i de danske golfklubber. Vi er i dialog om opstilling af to ladestandere på p-pladsen i 

Åskov Golfklub, men vi har endnu ikke den endelige tidsplan, idet der skal trækkes ny kabel fra Sandetvej. Der 

bliver tale om ladestandere, som betales og drives af Norlys, således Åskov Golfklub ikke har nogen form for 

økonomisk interesse i standerne. 

Vi har flere ledige skabe til opbevaring af golfudstyret i klubben, og den årlige lejepris er hhv. kr. 350 for et 

underskab og kr. 300 for et overskab. Kontakt endelig Martin på kontoret, hvis du kan bruge et skab. 

Til sidst vil vi gerne bede om medlemmernes hjælp til at tilføre flere medlemmer i Åskov Golfklub. Vi afholder 

åbent hus søndag den 12. juni fra kl. 11.00 – 13.00, hvor vi håber I vil være behjælpelig med at introducere 

golfspillet for jeres venner og bekendte ved at tage dem med i Åskov Golfklub.  

Denne dag vil begynderudvalget og bestyrelsen være klar til at tage imod. 

På bestyrelsens vegne  

Kristian Hansen – formand 


