
 

  Bestyrelsens årsberetning for året 2022 i Seniorklubben i Aabenraa Golfklub 
 
 
 

Aktiviteterne i året 2022 forløb heldigvis planmæssigt uden nedlukning grundet Coronaen m.m. 
 

Vejret har været helt fantastisk i årets løb til golfspil, så rigtig mange medlemmer har haft 

muligheden for at nyde spillet og ikke mindst det sociale samvær. En enkelt mandag måtte vi aflyse 

turneringen grundet nedbør – dog spillede fire seje medlemmer en runde  denne dag. 
 

Vi fik afholdt 5 venskabsmatcher: 
 

 Den 25. april fik vi besøg af Tønder med 36 spillere og vi deltog med 53 spillere. 
 

Den 16. maj spillede vi i Nordborg – med 34 spillere fra os. 
 

Den 8. august kørte vi til Tønder – med 33 spillere fra os. 
 

Den 30. august kørte vi til Benniksgaard – igen med 33 deltagere fra os. 
 

Den 22. september fik vi besøg af Ribe med 40 spillere og 44 spillere herfra. 

Denne dag blev der efter smørrebrød serveret kaffe og fire forskellige hjemmebagte kager, som var 

bagt af nogle piger fra klubben. Stort tak til pigerne for bagværket. 
 

Også i år blev resultatet af venskabsmatchene, som det plejer – vi vinder på hjemmebane og taber 

på udebane. 
 

Først på året spillede vi indendørs golf – nemlig to gange minigolf i Sportscentrum i Aabenraa. 

Det blev et par meget hyggelige spil januar og februar måned. 
 

Primo juni måned drog 22 medlemmer til Vejle Golfklub for at spille en turnering og herefter videre 

til Pejsegården for at spise, hygge og overnatning. På hjemturen gik turen til Ikast Golf Club til 

endnu en match. 
 

Aktiviteterne blev arrangeret af vort medlem Finn Aagaard Andersen, som tillige arrangerede vor 
golftur til Gut Apeldor den 18. og 19. august 2022. 
 

I Tyskland spillede vi golf to gange. Om aftenen fik vi lækker mad og vine/øl – det blev en meget 

hyggelig udflugt, hvor ca. 40 medlemmer deltog. 
 

Stort tak til Finn Aagaard Andersen for arbejdet med de tre gode og hyggelige arrangementer. 
 

Dags dato er vi oppe på 106 medlemmer af Seniorklubben. Så vi er stadig den absolutte største klub 

i klubben i Aabenraa Golfklub. 
 

Bestyrelsen har afholdt et bestyrelsesmøde og tre opfølgningsmøder efter spil i år 2022. 
Til slut vil jeg gerne takke alle jer, der hjælper med praktiske opgaver i forbindelse med turneringer 

m.m. samt alle i bestyrelsen for godt og konstruktivt samarbejde – og for at i lever op til vort motto 



i seniorklubben , nemlig at mobning er tilladt, når blot det er kærligt ment. 
 

Leif Nørgaard Lauridsen, formand for Seniorklubben i Aabenraa Golfklub 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


