
Bestyrelsens beretning for året 2018 i Seniorklubben Aabenraa Golfklub.

Igen i år har vi afholdt 2 bestyrelsesmøder og 6 korte opfølgningsmøder 
angående praktiske opgaver ved vensskabskampe, sommerafslutning, 
generalforsamling/afslutningsfrokost ”julefrokost”.

Sæsonen i seniorklubben startede den 9. april og slutter den 10. december 
med nissehuegolf -
hvis vejrguderne ellers er med os – med gløgg og æbleskiver  - vi tager 
selvfølgelig denne dag nissehuen på.

Golfvejret i indeværende år har været meget smukt, så næsten alle matcher
er blevet afviklet.

For første gang i mange år måtte vi dog afbryde og aflyse en 
venskabsmatch. Den 30. april 2018 havde vi i bestyrelse alt klar til match 
hjemme mod Tønder – 80 spillere tilmeldt, spilleplan på plads, borde 
dækket op, flag kørt ud, mad bestilt.
Vejrudsigten havde varslet lidt regn, men pludselig kom det et skybrud 
uden lige med Lyn, regn og blæst – efter et par forsøg på spil måtte vi 
opgive og gå hjem efter en time.
Matchen blev udsat til den 9. juli 2018 – her mødt 59 spillere fra Aabenraa
op i det smukkeste vejr og vi vandt.

Den 4. juni 2018 spillede vi match ude i Nordborg – her var vi 37 spillere 
fra Aabenraa – vi tabte desværre derover.

Sommerafslutning blev afholdt den 2. juli 2018 med grillet ringriderpølser,
kartoffelsalat og brød.

Den 6. august 2018 tog 35 spillere til Tønder og spillede venskabsmatch 
mod Tønder veteranerne – og vi tabte igen på udebane.

Den 20. august fik vi besøg af venskabsklubben fra Toftlund – 56 spillere 
fra Aabenraa sørge for, at vi vandt hjemme.

Så gik turen til venskabsmatch i Ribe den 6. september 2018 – ny rekord 
deltagelse fra Aabenraa med 52 spillere – og sørme om vi ikke vandt på 
udebane.



Den 24. september dækkede vi op til 100 spillere, som deltog i årets sidste 
venskabsmatch -  mod Nordborg (ny rekord for venskabsmatch?).
61 spillere deltog fra Aabenraa og vi vandt matchen.

I år har vi haft ekstra flotte klappræmier i form af adskillige EURO 150 
Gavekort til Alpegolf i Østrig.

Stor tak til Jonni fra Sportshotel in Tyrol  og Finn Aagaard (skaffer).

Ud over de ugentlige mandagsmatcher og venskabsmatcher er der i år  
blevet arrangeret to sommerudflugter.

I maj måned gik  6 dages udflugten til Sankt Johan in Tyrol i Østrig,
29 spillere deltog. 
Det blev en fantastisk flot tur med alpegolf i tre dage på smukke baner 
liggende mellem bjergene. En udflugt i et smukt land med godt vejr, masse
af social samvær og meget hygge.

I august måned deltog 30 spillere i en tur med en overnatning i Gut 
Apeldør v/Husum lidt syd for grænsen.
Igen blev det en meget vellykket og hyggelig tur.

En stor tak fra bestyrelsen skal lyde til Finn Aagaard, som har arrangeret 
begge sommerudflugter.

Hvad det nye år bringer af arrangementer er endnu ikke endeligt planlagt.

I år er vi 117 medlemmer af Seniorklubben mod sidste år 111 medlemmer.

Det er en pæn fremgang i medlemstallet – og vi er stadig den absolutte 
største klub i klubben.

Det gode sociale og hyggelige sammenhold vi har i vor klub, skal vi værne
om.

”Som tidligere nævnt, er godmodigt mobning tilladt, så længe det er 
kærligt ment.

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for godt samarbejde, og for jeres 



gode og positive indsats i året der gik.


