
 

 

 
 

Sandetvej 19          7280 Sdr. Felding          DGU-klub nr. 107          Stiftet 19. maj 1992 

www.aaskov-golfklub.dk          mail: aaskov-golfklub@mail.dk          Telefon sekretariatet: 2887 9107 

 
 
 
 

Et tilbageblik på 
 

Åskov Golfklubs  
 

første 25 år  
 

med fokus på 
 

den løbende udvikling 
 

suppleret med nogle 
 

billeder. 
 



 

Historie – klubbens udvikling. 

1992, maj 19. Efter ca. 1½ års forberedelse kunne initiativgruppen  

indkalde til stiftende generalforsamling i Åskov Golfklub. 

På den stiftende generalforsamling blev kontingentstørrelsen for voksne 

medlemmer fastsat til kr. 600,00. 

Initiativgruppen blev valgt som klubbens første bestyrelse. 

 
Bagerst: Kjeld Lyngsø (formand), Kristian Hansen (kasserer), Bo Møller. 

 Forrest: Henning Pedersen (sekretær), John Christensen. 

1992, maj 20. Den første træningssamling, under ledelse af John Christensen og Bo 

Møller, gennemføres på driving range, der på daværende tidspunkt var 

placeret, hvor par-3 banen nu ligger. 

 
Bo og John var meget entusiastiske, selv da det blev vinter, var de parate. 



 

1992, sommeren De første 9 greens anlægges og fairways eftersås.

Her udgraves søen på nuværende hul 17. 

 

Oversigtsbillede fra nuværende hul 8 over søen mellem hul 8 og hul 13 og udsigten 

imod hul 11 og 12. Der var ikke meget beplantning på dette tidspunkt.  

1992, november 9. Den første ordinære generalforsamling afholdes. 

  Klubbens første regnskab (for perioden fra 19.5.1992 til 30.9.1992) 

  udviste samlede indtægter på kr. 38.222 og et overskud på kr. 13.106.

  Kontingent fastsættes til kr. 850,00 for voksne medlemmer. 

1993, sommeren På grund af en meget tør sommer 1992 bliver det nødvendigt at foretage 

en ny tilsåning af fairways og greens i 1993. 

Bent Kristensen ansættes som greenkeeper på deltid.

 
Greenkeeper Bent Kristensen i arbejdstøjet. 



 

1993, efteråret Sandwedgen (Åskov Golfklubs klubblad) ser dagens lys.

 
Forsiden på første udgivelse af klubbladet. 

1993, november 15. På den ordinære generalforsamling fastsættes kontingent for voksne 

medlemmer til kr. 1.200 for 1994. 

Klubbens første formand Kjeld Lyngsø er i årets løb flyttet fra egnen, og 

han udtræder derfor af bestyrelsen på denne generalforsamling. I stedet 

vælges Bjarne Nielsen til bestyrelsen og på den efterfølgende 

konstituering vælges Kristian Hansen til ny formand, Henning Pedersen 

til ny kasserer og Bo Møller til sekretær. 

1994, foråret Anlægsarbejdet af de første 9 huller afsluttes.

Baneskitse over de første 9 huller. 



 

 

1994, august 20. Officiel åbning / indvielse af de første 9 huller. 

 
Borgmester Chr. Rahbek har klippet snoren og slår det første slag. 

1994, september 30. Medlemsantallet opgjort til 106, hvoraf 15 er juniorer under 18 år. 

1994, november 15. På den ordinære generalforsamling fastsættes kontingent for voksne 

medlemmer til kr. 1.300 for 1995. 

1995 Åskov Golfklub deltager for første gang med 2 hold i Jysk 

Holdturnering 

1995, juni 19. Første hole in one i Åskov Golfklub – Preben Strand hul 3 (nuv. hul 9). 

 
Preben Strand med beviset på den store bedrift. 

1995, november 14. På den ordinære generalforsamling fastsættes kontingent for voksne 

medlemmer til kr. 1.400 for 1996. 

1996, april 14. Morten Rugaard Hansen starter som pro-træner i klubben (deltid – 

torsdag aftener). 

 
Morten Rugaard Hansen. 

1996 Åskov Golfklub deltager for første gang med et herrehold i 

danmarksturneringen. Resultaterne var bestemt ikke noget at berette om, 

idet der i begyndelsen kun var tale om nederlag. 



 

1996, november 12. På generalforsamlingen flages op for ønske om nyt klubhus. 

 
Det første klubhus – gammel togvogn med udestue og selvstændig toiletbygning. 

1997, sæsonstart Pro-træner Danny Sejer tilknyttes Åskov Golfklub på deltid. 

 
Danny Sejer. 

1997, november 12. På den ordinære generalforsamling blev det besluttet, at iværksætte 

opførelse af et nyt klubhus. 

På generalforsamlingen fastsættes kontingent for voksne medlemmer til 

kr. 1.400 for 1998. 

Det blev oplyst, at medlemsantallet nu er tæt på 200. 

1997, december 6. Baneejer Kurt Nørgård tager første spadestik til det nye klubhus. 

  
Baneejer Kurt Nørgård tager første spadestik til nyt klubhus. 

 



 

1997, vinteren Der opføres nyt klubhus – arbejdet udføres af klubbens medlemmer. 

Rejsegilde på det nye klubhus. 

1998, juni 20. Det nye klubhus indvies.  

Med gode venners hjælp og sponsorstøtte beløber den samlede 

investering sig til kr. 478.201. 

Åskov Golfklub modtager tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden og 

indvielsesgaver på kr. 77.300, således den regnskabsmæssige værdi af 

klubhuset kan opgøres til kr. 400.901. 

Det nye klubhus på indvielsesdagen. 

1998, efteråret Banen udvides med et hul – det første på sydsiden af Sandetvej, og 

klubbens første par 5 hul – således der fra foråret 1999 er 10 huller på 

baneanlægget. Hullet blev dog først taget brug til sæsonstart 2000. 

1999, september 30. Det samlede medlemsantal opgøres til 259. 

På generalforsamlingen i november fastsættes kontingent for 2000 til kr. 

1.800 for voksne medlemmer. 

1999, efteråret Der igangsættes anlæg af yderligere 3 huller (to par 4 huller og et par 5 

hul) på sydsiden af Sandetvej. Forventes taget i brug til sæsonstart 2001. 

1999, oktober 3. Åskov Golfklubs juniorpiger – Sanne Hansen, Sidsel Stoustrup og 

Charlotte Strand – spiller landsfinale for pigehold i Køge. Finalen tabes 

til Skovlunde / Herlev. 



 

2000, sæsonstart Det nye par-5 hul tages i brug.

Baneskitse efter udvidelse til 10 huller. 

2000, oktober 1. To juniorhold – pigehold bestående af Sanne Hansen, Sidsel Stoustrup 

og Charlotte Strand samt drengehold bestående af Simon Dørslund, 

Mads Schmidt og Thomas Støchkel – fra Åskov Golfklub spiller 

landsfinaler i Haderslev. Pigeholdet vinder over Kokkedal og 

drengeholdet vinder over Furesø. 

  
Fra venstre: holdleder Else Hansen, Sidsel Stoustrup, Sanne Hansen, Charlotte Strand. 

  
Fra venstre: Thomas Støchkel, Simon Dørslund, Mads Schmidt, holdleder Dan 

Dørslund. 



 

2001, sæsonstart Banen består nu af 13 huller.

Baneskitse efter udvidelse til 13 huller. 

2001, sæsonstart Pro-træner Jesper Kjær starter i Åskov Golfklub. 

 

Jesper Kjær. 

2001 For første gang bliver Åskov Golfklub repræsenteret med et damehold i 

danmarksturneringen. 

Driving range flyttes til den nuværende placering ved P-pladsen, og der 

etableres par-3 bane på den gamle driving range.

Juniortræning på den nye driving range – under ledelse af Pro træner Jesper Kjær i 

rød bluse i baggrunden. 



 

2001, efteråret Anlæg af de sidste 5 huller op til 18 huller gennemføres, og forventes 

klar til ibrugtagning i forbindelse med klubbens 10 års jubilæum i 2002. 

  
Anlægsarbejdet med de sidste 5 huller i fuld gang – her er det green på hul 16. 

2002, efteråret Åskov Golfklub kommer på nettet med hjemmesiden. 

www.aaskovgolfklub.dk.  

2002, september 21. Den ”nye” 18 hullers bane indvies med en gunstart og dagen afsluttes 

med en jubilæumsfest, der markerer klubbens 10 år, i klubhuset.  

Skitse over de første 18 huller i Åskov Golfklub. 



 

2002, september 22. Jubilæumsarrangement for klubbens sponsorer og samarbejdspartnere. 

 
Billeder fra indvielsesweekenden – baneejer Kurt Nørgård klipper snoren. 

2002, oktober 6. Juniorholdet bestående af Mikkel Larsen, Sidsel Stoustrup og Charlotte 

Strand vinder landsfinalen i Thomas Bjørn Cup junior 5 over Kokkedal 

på banen i Holbæk. 

 
Fra venstre holdleder Jonna Stoustrup, Mikkel Larsen, Sidsel Stoustrup, Charlotte 

Strand. 

2002, november 21. Medlemsantallet oplyses at være nået op på 425 pr. 30. september 2002. 

På generalforsamlingen fastsættes kontingent for 2003 til kr. 2.600 for 

voksne medlemmer. 



 

2003, april 3. Åskov Proshop, der drives af Pro træner Jesper Kjær, åbnes. 

 
Jesper Kjær lykønskes med åbningen af proshoppen. 

2004, december Klubbladet Sandwedgen nr. 4/2004 – 12. årgang bliver det sidste 

eksemplar, idet den fremtidige nyheds- og resultatformidling vil finde 

sted via Åskov Golfklubs hjemmeside. 

2006, september 30. Det totale medlemsantal opgøres til 526. 

2008, marts 1. Leif Simonsen ansættes som clubmanager i Åskov Golfklub. 

2008, april 30. Banearkitekt Henrik Jacobsen laver den første gennemgang af klubbens 

baneanlæg med sigte på en generel opdatering af banen, og han kommer 

med rigtig mange ændringsforslag – flere nye greens og nye bunkers. 

2008, november 9. European Tour spilleren Jeppe Huldahl bliver præsenteret som nyt 

medlem i Åskov Golfklub.  

Medlemsskabet er kommet i stand via en sponsoraftale mellem Kvik 

Køkkener og Jeppe Huldahl, og han kan derefter repræsentere Åskov 

Golfklub i danmarksturneringen.  

2009 Omlægningsarbejdet på banen gennemføres, og der udføres et meget 

stort arbejde af clubmanager Leif Simonsen og greenkeeper Bent 

Kristensen.  

2009, juni 7. Jeppe Huldahl vinder turneringen The Celtic Manor Wales Open på 

European Tour. 

 
Jeppe Huldahl med trofæet for sejren i The Celtic Manor Wales Open. 

 

 

 



 

2010, april 11. Åskov Golfklub ”nye 18 hullers bane” indvies. 

 
Skitse over den nye 18 hullers bane, som er den aktuelle bane i Åskov Golfklub. 
 

2011, efterår Den nye par-3 bane kan tages i brug. 

 
Skitse over par-3 banen. 

2011, september 30. Det samlede medlemsantal opgøres til 650. 

2011, november 24. På generalforsamlingen fastsættes kontingent for 2012 til kr. 4.100 for  

voksne medlemmer. 

2015, januar 1. Hanne Slot starter som ny klubsekretær og Andreas Thune starter som 

ny træner i Åskov Golfklub. 

  
Klubsekretær Hanne Slot Træner Andreas Thune 



 

2015, maj 1. Åskov Golfklub erhverver ejendommen Sandetvej 4, hvor der opbevares 

maskiner. Stuehuset renoveres med mødelokaliteter, og kan desuden 

anvendes til juniorarrangementer med overnatning m.m. 

 
Stuehuset Sandetvej 4. 

2015, juli (uge 30) Der gennemføres ”spil billig uge”, hvor greenfee kun er på kr. 50, og det 

skaber rigtig meget liv i klubben i en ellers stille sommerperiode – i 

ugens løb havde Åskov Golfklub besøg af 430 gæster. 

2016, juni Der opføres to nye lynskure på banen, således spillere kan komme i 

sikkerhed ved tordenvejr. 

 
Lynskure placeret hhv. ved 6. tee og ved 9. /13. tee. 

2016, juli (uge 30) ”Spil billig uge” med greenfee på kr. 50,00 gentages, og igen er det en 

meget aktiv uge i klubben. I denne uge havde Åskov Golfklub besøg af 

650 gæster. 

2016, november  På klubbens 25. ordinære generalforsamling flages der op for nogle 

foreløbige planer for markering af Åskov Golfklubs 25 års jubilæum. 

Der arbejdes med en række forskellige aktiviteter i uge 21. 

Det aktuelle medlemsantal pr. 30.9.2016 oplyses til 587 medlemmer. 

På generalforsamlingen fastsættes kontingent for 2017 til kr. 4.700 for 

voksne medlemmer. 

2017 På det sportslige plan er Åskov Golfklub i 2017 repræsenteret i 

danmarksturneringen med et hold i 3. division herrer, to hold i 

kvalifikationsrækkerne for hhv. damer og herrer. 

Desuden 3 hold i regionsturneringen – et B-hold, C-hold og et 

veteranhold. 

Endelig deltager flere juniorspillere i distriktsturneringer og 

ranglisteturneringer. 

2017, maj (uge 21) Åskov Golfklub markerer 25 års jubilæum med flere tiltag: 



 

2017, maj 22. Spil jubilæumsgolf (greenfee) for kr. 25,00. 

Kl. 16.30 – juniorturnering på par-3 banen. 

2017, maj 23. Spil jubilæumsgolf (greenfee) for kr. 25,00. 

2017, maj 24. Spil jubilæumsgolf (greenfee) for kr. 25,00. 

2017, maj 25. Kl. 09.00 – åben turnering (Kristi Himmelfartsdag). 

2017, maj 26. Kl. 14.00 – åben turnering med efterfølgende traktement i klubhuset. 

2017, maj 27. Kl. 10.00 og kl. 11.30 – trick show på driving range. 

Kl. 13.00 – jubilæumsturnering for klubbens medlemmer. 

Kl. 18.00 – fremvisning af de indtil nu renoverede lokaler på gården. 

Kl. 18.30 – jubilæumsfest for klubbens medlemmer i klubhuset. 

2017, maj 28. Kl. 14.00 – 16.00 – jubilæumsreception for inviterede 

samarbejdsklubber, samarbejdspartnere og sponsorer m.fl. i klubhuset. 

       

 


