
 

Bestyrelsens årsberetning for året 2021 i Seniorklubben i Aabenraa Golfklub 

 

 

Aktiviteterne for året 2020/21 stod lidt i skyggen af forsamlingsforbudet grundet 

Coronaen. Året startede med spil med løbende start de første 10 gange og herefter 18 

gange med det mere sociale gunstart. 

 

Vi fik afholdt 4 venskabsmatcher efter sommerferien – 9. august mødte Tønder op 

med 33 spillere – vi stillede med 46 – vi vandt matchen. 

Kort efter den 30. august fik vi besøg af Benniksgaard, som stillede med 24 spillere 

og fra os mødte 44 medlemmer op – vi vandt igen. 

Den 16. september 2021 drog vi til Ribe og tabte desværre derover. 

 

Men så fik vi revanche den 27. september 2021, da vi fik besøg af 24 spillere fra 

Nordborg – vi vandt som sædvanligt på hjemmebane. 48 medlemmer herfra var med 

til at vinde venskabsmatchen. 

 

I juli måned – den 7. og 8. juli gik årets seniortur med 35 deltagere til den hyggelige 

Hovborg Kro. 

På kroen spiste vi lækker mad, sov i pæne værelser og fik stillet et lokale med TV til 

rådighed. 

Vor fodboldslandshold spillede jo EM-Semifinale mod England på Wembley stadion. 

Der var en rigtig god stemning i lokalet – og så selvom landsholdet tabte 2-1. 

Vi spillede golf på to flotte baner – første dag på Royal Oak og anden dagen på banen 

i Varde Golfklub – hvor vi fik hilst på vor ”gamle” træner Jacob og hustru. 

 

Der skal lyde et Stort tak til Finn Aagaard for igen at arbejde med at arrangere årets 

Seniortur. 

 

Dags dato er vi oppe på 111 medlemmer af seniorklubben – vi er stadig den absolutte 

største klub i klubben i Aabenraa Golfklub. 

 

Bestyrelsen har holdt to bestyrelsesmøder og tre opfølgningsmøder efter spil i år 

2021. 

 

Til slut vil jeg gerne takke jer alle i bestyrelsen for godt og konstruktivt samarbejde - 

og for at i også lever op til vort motto i klubben – at mobning er tilladt, når blot det er 

kærligt ment. 

 

 

p.b.v. 

 

Leif Nørgaard Lauridsen 
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