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Sæsonen 2017 var et år, hvor disc golf endelig bredte sig ud over Haderslev i kommunen. 
Takket være en ihærdig indsats fra VisionGram og ikke mindst vores egne medlemmer fik 
vi etableret en bane i Gram. Og takket være DGK Mere Sidevind blev der også etableret 
en bane i Vojens og ikke mindst et godt samarbejde mellem de to disc golf klubber i 
kommunen. Vi har efterhånden ret gode faciliteter, men vi er ikke tilfredse og fortsætter 
vores drømme om et disc golf mekka i Haderslev kommune. Det kræver en masse 
arbejde, men vi får til gengæld en masse gode oplevelser med i købet.


Især etableringen af Gram har betydet en øget arbejdsbyrde ift vedligehold af vores baner, 
da Gram stadig er afhængig af vores kræfter, hvis den skal være brugbar. Vojens har også 
kostet kræfter fra vores side, hvilket også fortsætter i den nye sæson. Tusind tak for de 
mange timer folk har lagt i projekterne indtil videre.


På turneringsfronten var vi også aktive i 2017, hvor vi både fik afholdt en DDGU turnering 
og OD17. Begge turneringer var, vejret til trods, store successer, der begge gentages i 
2018. I Gram afholder vi for første gang en to-dags turnering - JM - og det er bestyrelsens 
håb, at alle vil bidrage med at give vores gæster en fantastisk oplevelse både på og 
udenfor banen. OktoberDisc afholdes for 10. gang, og igen er der forventninger om et 
fyldt spillerfelt. 


At OD18 er den 10. i rækken og JV sidste sæson også havde jubilæum siger rigtig meget 
om vores aktivitetsniveau på turneringsfronten. Til trods for vores beskedne medlemstal 
er vi klart en af de mest aktive klubber i Danmark på den konto. Det kan vi godt være 
stolte af. Vi bør dog også overveje, om aktiviteterne afholder os fra at gøre mere for 
udbredelsen på lokalt plan. Det er selvfølgeligt svært, når man regner med os derude. 
Som en spiller sagde til mig forrige år, så er ÆDGK “forpligtet” til at afholde turneringer, 
da vi kan løfte opgaven. Det virker måske en anelse paradoksalt, at jeg stiller 
spørgsmålstegn ved, hvor vi lægger kræfterne, når vi allerede har tilkendegivet, at vi 
afholder DM næste år. Men holdningerne, jeg har mødt derude, peger på, at det 
naturligvis er vores tur. Forstået på den måde, at det ikke ses som en pligt, men derimod 
som et skulderklap for vores mangeårige engagement i disc golf.


På landsplan ser det både godt og skidt ud for disc golf, hvilket jeg bliver nødt til at 
kommentere på. DDGU har enormt svært ved at besætte posterne i bestyrelsen, hvilket i 
første omgang har udløst en ekstraordinærgeneralforsamling til turneringen i Aalborg i 
april. DDGU-touren gik desuden i vasken for 2018, da næsten ingen meldte ind på 
turneringerne. Der er dog stadig en del PDGA-sanktionerede turneringer at vælge 
imellem, men ingen samlet stilling at gå efter. DDGU står i princippet kun for DM, SM og 
JM. DM var der også en masse ballade omkring, hvilket kunne have været undgået af 
flere omgange. Bottom line, så er tiden måske inde til at gentænke DDGUs organisering 
og rolle i dansk disc golf. Rundt omkring i landet ser det dog rigtigt godt ud for sporten, 
da flere og flere deltager i turneringerne, hvor også flere ikke-sanktionerede er kommet til. 
Generelt kan det konkluderes at sporten på nationalt plan er i hastig fremgang, men på 
det organisatoriske går det den anden vej.


Apropos ikke-sanktionerede turneringer, så sprængte JV igen rammerne, hvad angår 
deltagere. Samme tendens ses på Sjælland, hvor JPVG også er en stor succes. Faktisk er 
JV efterhånden så stor en succes, at vi skal overveje formatet til næste sæson. Skal der 



flere rækker i spil? Skal vi holde os til 18-hullers banerne? Der er nogle udfordringer, der 
skal diskuteres, men udfordringer bunder i en positiv udvikling, så de er velkomne. 


Målsætningerne for den umiddelbare fremtid er ikke noget som bestyrelsen konkret har 
udarbejdet, hvorfor de lægges op til diskussion med alle medlemmer. Der er dog ting, 
som vi allerede arbejder frem imod. Vi vil have udvidet banen i Vojens, så kommunen får 
en reel 18-hullers bane, der kan bruges som den er til turneringer. Gram DGB skal fortsat 
plejes, så der forhåbentligt kommer mere trafik på den. Vi skal stadig afholde nogle gode 
turneringer og give folk gode oplevelser. Men vi må ikke glemme at pleje det interne, og 
alle medlemmer opfordres til at bidrage med gode idéer og tiltag. 


Bestyrelsen har den forgangne sæson ikke været specielt aktiv. Til gengæld har de mest 
aktive medlemmer været mere på banen, når beslutninger skulle træffes. Denne flade 
struktur har vi altid stræbt efter, og det er mit håb, at den fortsætter i kommende sæsoner. 
I år ser det også ud til at sammensætningen af bestyrelsen ændres, og i den forbindelse 
skal der lyde en stor tak til afgående medlemmer for et stort arbejde gennem alle årene. 


Vores gode samarbejde med Discimport fortsætter frem til udgangen af 2019. Tak til 
Discimport for at sponsorere os gennem efterhånden en del år. Klubbens medlemmer 
opfordres til at støtte butikken, der støtter os.


Den største tak skal I alle have for at bakke op om alt fra arbejdsdage, klubaftner, 
turneringer osv. Vi er måske ikke Danmarks største klub, men vi er helt klart den bedste.
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