
 

 

Kære medlemmer                 8. marts 2019. 

 

Dagene bliver længere og golfsæsonen er nært forestående. 

Bestyrelsen har netop været samlet, for blandt meget andet, at aftale de sidste afpudsninger inden sæsonstarten, 

som markeres med åbningsturneringen søndag den 31. marts 2019 kl. 10.00. Der er åbnet for tilmeldinger i 

GolfBox, og vi håber at se rigtig mange medlemmer til en god start på sæsonen 2019. 

Turneringsprogrammet for 2019 er tilgængelig på hjemmesiden, og vi håber – i lighed med tidligere år – på stor 

tilslutning til turneringerne, således både klubben og de enkelte turneringssponsorer får udbytte af dagen. 

Inden vi kommer så vidt, håber vi også at se mange medlemmer være med til at gøre en stor forskel på 

arbejdsdagen lørdag den 23. marts 2019 kl. 9.00 – 13.00. Sædvanen tro afsluttes med et let traktement i 

klubhuset, og af hensyn til indkøb m.m. vil vi gerne bede om tilmelding til arbejdsdagen. Der er ophængt 

tilmeldingslister i klubhuset eller send en mail til Hanne på kontoret – sekretariat@aaskov-golfklub.dk 

På banen er arbejdet med de nye bunkers på hul 1 og hul 6 nu afsluttet, og efterfølgende fortsættes med 

udskiftning af sandet i øvrige bunkers.  

Udviklingsplanen på hjemmesiden vil løbende blive opdateret, således alle kan se, hvordan arbejdet skrider frem. 

For at sikre den fortsatte udvikling af vort baneanlæg, får vi i april leveret nogle nye maskiner – en ny traktor, 

ladvogn, dybdelufter og gødningsspreder. Desuden erhverver vi en brugt såmaskine, således vi løbende kan 

foretage nødvendige eftersåninger, når der opstår behov forskellige steder på banen.  

Alle fairways skal eftersås i 2019.  

Vi har fortsat et ønske om, at få sat nogle farver på vort baneanlæg, og i 2018 modtog vi mange blomsterløg, som 

alle blev lagt i jorden i 2018, så nu afventer vi resultatet af dette arbejde. Såfremt der skulle være nogle af Jer, 

som har overskydende blomsterløg, vil vi meget gerne modtage disse – stort som småt bliver modtaget med tak. 

Der spilles heldigvis rigtig mange runder på vor bane, og vi må desværre konstatere, at det ikke er alle, der er lige 

påpasselige med at lægge tørv på plads og rette nedslagsmærker op på greens. 

Her vil vi gerne bede om en hjælpende hånd fra alle medlemmer.  

Vi vil gerne etablere et hulambassadørkorps, hvilket vil sige, at forskellige medlemmer bliver tildelt et enkelt hul, 

som de tager ansvar for. Det vil sige sørger for, at der altid er opryddet på hullet, at der er revet i bunkers, lagt 

tørv på plads og rettet nedslagsmærker op. Nærmere vil blive rundsendt via GolfBox, og vi håber alle vil bidrage til 

en sådan ordning, som er en beskeden indsats for alle, men kan gøre en stor forskel for golfoplevelsen på banen. 

Et af de klare mål for 2019 er, at vi gerne vil være flere medlemmer, her vil vi gerne bede om Jeres hjælp. Tag 

endelig venner og bekendte med på par-3 banen, eller tag dem med i klubben onsdag aftener, hvor begynder-

udvalget står klar til at tage imod. 

I 2019 vil det være muligt at starte et begynderforløb når som helst, idet undervisningen vil tage udgangspunkt i 

et individuelt forløb, og der vil desuden være regelundervisning i klubben nogle onsdag aftener – dels i 

undervisningslokalet og dels på banen, med brug af materialer fra Dansk Golf Union. 
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Åskov Golfklub har områdets laveste kontingentniveau, og prisstrukturen for et prøvemedlemskab vil i 2019, 

som udgangspunkt, være en betaling på kr. 500, der blandt meget andet afdækker undervisning til en værdi af kr. 

900, foruden diverse materialer og regelundervisning.  

Ved overgang til fuldgyldigt medlemskab efter prøveperioden, bliver de betalte kr. 500 modregnet i kontingent 

for den resterende del af 2019 – dermed vil et prøvemedlemskab reelt være gratis. 

Der har fra nogle medlemmers side været udtrykt ønske om, at det skulle være muligt at erhverve en polo med 

klublogo. Dette vil der blive arbejdet videre med, og der bliver rundsendt information via GolfBox. 

Endelig lige lidt information om, at der i 2020 indføres et nyt handicapsystem.  

I dette nye system bliver handicap fastsat på baggrund af et gennemsnit af de bedste 8 runder af de senest 20 

spillede runder.   

Nærmere informationer vil følge i løbet af året, men vi vil allerede nu opfordre alle til at registrere resultatet af de 

spillede runder i GolfBox – uanset om runden er god eller mindre god – idet der fra 2020 bliver brug for disse 

registreringer. 

Afslutningsvis ønskes alle en god og aktiv golfsæson med forhåbentlig mange gode oplevelser på banen. 

På bestyrelsens vegne 

Kristian Hansen - formand 

 


