
Aabybro Golfklub 

Beretning for 2020 
 

Indledning 
 
Året 2020 vil blive husket som et meget specielt og anderledes år i forhold til 
tidligere 
 
Året startede næsten som 2019 sluttede med en del regn som toppede med februar 
måned der blev målt som det værste nogen sinde.  
Jeg tror alle kan huske det ikke kun var vores klub der blev ramt, men stort set hele 
landet.  
Sydpå var mere ramt en os  
 
Regnen slap heldigvis sit tag, så der blev lys forude for en golfsæson. 
 
CORONA  
 
Lyset forude varede desværre kun i en kort periode. 
 
Midt i klubbens årlige formandsmøde den 11. marts tikkede der en besked ind om, 
at Danmark blev ”lukket ned” fra den 14. Marts, pga. Coronasituationen  
 
Regeringen og myndighederne besluttede at lukke mange områder ned. Det 
medførte efterfølgende mange restriktioner og anbefalinger fra forskellige 
myndigheder og organisationer som DGI og DIF samt DGU, som klubbens bestyrelse 
valgte at efterleve. Det betød at vi lukkede ned for vores klubhus og desværre også 
betød en del begrænsninger for em del faciliteter og aktiviteter. Ærgerligt, når vi lige 
var kommet lidt i gang og vejret efterfølgende bare var perfekt til golf. 
 
Vi fulgte efterfølgende DGU´s restriktioner og anbefalinger der gav mulighed for en 
gradvis åbning og dermed mulighed for mere rigtigt golfspil.  
 
Det var med stor tilfredsstillelse vi kunne konstatere, at I medlemmer fulgte  
bakkede op om bestyrelsens beslutninger. Nogle synes vi handlede lidt forkert og for 
langsomt med genåbning, men var alligevel lydhør overfor sagens alvor.  
 
Da vi endelig kunne komme i gang med golfspillet oplevede vi en bane i meget fin 
stand. Der virkelig var tryk på banen med masser af medlemmer der savnede golfen. 
Dejligt at konstaterer. 



 
Hen over sommeren nød vi godt af rejserestriktioner til udlandet. Det betød en stor 
del greenfeespillere. 
 
Hermed var det ikke slut med CORONA problemer. Langsomt vendte virussen 
tilbage som endte i at 7 kommuner som bekendt blev lukket ned. I den forbindelse 
blev en del klubber i  
GNG sammenslutningen enige om at gøre det muligt at stort set alle vores 
medlemmer kunne fortsætte med golfspil i nedlukningsperioden. 
 
 
MATCHER 
  
Pga. de restriktioner der var aktuelle gennem foråret betød det, at vi ikke kunne 
gennemføre de planlagte matcher. 
Dog blev der efter sommeren afviklet matcher men med visse ændringer i forhold til 
tidligere år. 
 
 
BANEN 
 
Der er i det forløbne år blevet arbejdet ihærdigt på at holde banen i god stand. Og 
det er lykkedes 
Det er både greenkeeperstabens og de mange frivilliges fortjeneste. Selv uden 
arbejdsdagen, som desværre blev aflyst, har greenkeeperne, i et godt samarbejde 
med HUS OG HAVE folket, kunnet fremvise en bane af høj standard som blev rost af 
både gæstespillere og vores egne medlemmer.  
Der har i 2020 været ekstra mange ude at spille vores bane som dels skyldes corona 
og dels uge 29 med ca. 210 gæster. som har vist sig at være en god reklame for 
vores bane. 
Desværre har vi konstateret det har været svært at få golfspillere til at rette 
nedslagsmærker op på greens og lægge opslåede turf på plads. Det skylder vi 
hinanden at gøre bedre.  
Jeg hverken vil eller kan pege på nogen specifik eller slå med den ”populære store 
hammer fra værktøjskassen”, men kraftig appellere til at alle vise omsorg for banen. 
 
XM GOLF 
 
Så lykkedes det endelig at blive medlem af en golfring 
Som bekendt har vi i 2020 været en del af golfringen XM GOLF. Vi startede med 3 
golfklubber,( Øland, Løkken og Aabybro) som blev til 4 da Hirtshals kom til senere på 
sæsonen. Det har været en succes som også kører videre i 2021. 



 
UGE 29 
 
I uge 29 havde vi en ”billiguge” . Det blev en succes med de nævnte ca 210 
greenfeegæster igennem. Det har vist sig at være en god reklame for vores bane at 
køre denne uge 29 
Efter en evaluering besluttede vi at prøve en gang mere i 2021. 
Tak til de klubber i klubben og øvrige medlemmer der blev berørt af en delvis 
nedlukning i ugen  
Om det var artiklen i Golfbladet og/eller den almindelig positive omtale af banen 
vides ikke, men stort set alle gæster roste banen og arrangementet. 
 
BEGYNDER/KANINKLUB  
 
Vi har i 2020 haft en større tilgang til vores begynderkursus end i 2019. Ca. 65 
startede op kurset.   
Årsagen til den kraftige stigning kan relateres til REKRUTTERINGSUDVALGET som har 
gjort en stor indsats med en del tiltag.  
Udover at kaninklubben har haft en god tilslutning til kaninmatcherne har 
rekrutteringsudvalget sideløbende kørt fredagsgolf hvor nogle etablerede spillere 
har været villige til at stille op som guider for de nye. 
Desværre må vi i bakspejlet konstatere at vi ikke fik så mange nye medlemmer ud af 
som vi havde håbet på.  
 
 
 
PUSLINGEGOLF 
 
I 2020 blev der startet et nyt tiltag op for de yngste børn, nemlig puslingegolf. Et fint 
initiativ som Kåre Thomsen og Jens Bjergegaard har stået for. 
  
PROJEKTER 
 
I 2020 har vi søgt diverse fonde om tilskud til projekter som boldvasker til 
drivingrange, varmepumpe til sekretariatet. 
Vi vil fortsat søge midler til andre projekter, bl.a. gennem fonde. (projektliste) 
Til søgning af midlerne har Ole Juhl Nielsen været den drivende faktor. 
Flere af vores medlemmer har eller tænker på at erhverve sig et køretøj for fortsat 
at kunne spille golf. Derfor har vi udvidet overdækningen til buggyes. Dygtigt udført 
af HUS og HAVE 
 
 



FRIVILLIGE HJÆLPERE 
 
I 2020 har vi som tidligere år haft en stor stab af frivillige hjælpere til at arbejde for 
klubben på mange områder og i mange udvalg. Ingen nævnt og ingen glemt. Dog vil 
jeg nævne en ekstraordinær rengøring i køkkenet som ikke blev gjort da den årlige 
arbejdsdag ikke blev til noget. Der blev også sørget for blomster i krukkerne i gården 
og det så godt ud. 
Det er selvsagt af meget stor værdi, at nogen gør et stykke arbejde for klubben.   
Herunder hører også klubber i klubben samt søndagsgolf i vinterperioden 
TAK TIL ALLE FOR JERES INDSATS 
 
SPORTSLIGE RESULTATER 
 
I 2020 opnåede klubben fine sportslige resultater. 
I Danmarksturneringen nåede dameholdet til oprykningsspil i Fåborg ved at vinde 
deres pulje. Det blev dog trods gode resultater ikke til en direkte oprykning til 3. 
Division. Alligevel spiller de i 3. Division i 2021, da Brønderslev som vandt 
oprykningsspillet trak sig. Det gav så plads til vores damer. TILLYKKE MED DET 
Herreholdet vandt deres pulje i 3. Division og skulle spille om oprykning mod 
Frederikshavn i Brønderslev. Holdet vandt kampen og rykkede dermed op i 2. 
Division.  
Kvalifikationsholdene fik jævne pæne resultater. 
TILLYKKE MED RESULTATERNE 
 
Juniorafdelingen har været ramt af corona som alle andre med en del 
turneringsaflysninger 
Dog har der været deltagelse i enkelte turneringer. 
En af disse, D-tour, har Rasmus Lange deltaget i med et meget flot resultat. Han blev 
på tværs af rækkerne (U13-U25) på landsplan den samlet vinder ud af 725 deltagere 
For denne flotte bedrift har Rasmus modtaget en af Jammerbugt Kommunes 
Idrætspriser 2020 
I samme turnering blev Mads Bjerregaard Larsen mellem de 8 bedste    
FLOT OG TILLYKKE  
Aabybro er blevet tildelt værtskabet for 6. og sidste runde i samme D-tour turnering 
som spilles den 4. Sept. 2021 En stor og spændende opgave.  
 
REGIONSGOLF: 
Regionsgolf var som så meget andet påvirket af CORONA-problemet og fik derfor 
reduceret kampantallet og i enkelt tilfælde blev hold trukket ud. 
A-holdet fik enkelte kampe med jævne resultater. B-holdet vandt deres pulje og gik 
videre til 1/16  finalen hvor de måtte se sig slået og dermed slut for 2020 
De øvrige i tilmeldte hold fik jævne resultater, men deltog dog.   



  
 
ANSATTE. 
Der skal lyde en stor tak til klubbens ansatte for deres indsats i det forløbne år 
  
BESTYRELSEN: 
En stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i 2020. Der har været gode og 
respekt for de synspunkter der har været i drøftet gennem året.  
Det vil også være et tema for 2021. 
 
Bestyrelsens opgaver fremover vil fortsat være at sikre, at Aabybro Golfklub drives 
og udvikles i overensstemmelse med klubbens vedtægter, forretningsorden og den 
til enhver tid gældende strategi og udviklingsplan der er lagt. 

Alle ønskes en god golfsæson 

Tak. 

 


