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Så er der endnu en gang tid til at både kigge tilbage på den forgangne sæson og
frem på den kommende. Selvom meget var lukket ned i 2020, så må det stadig
betegnes som en travl sæson, hvor der skete meget i ÆDGK, og 2021 ser ud til at
fortsætte i højt tempo, allerede inden vi er kommet ordentligt i gang.

Det er en stolt formand, der gør status på sidste sæson. Vi var 51 aktive medlemmer
i 2020, hvilket betød en fordobling siden 2019. Allerede nu er vi flere i 2021, hvilket
er fantastisk, men også lidt angstprovokerende - succes forpligter! For en klub der
mest har bestået af en lille gruppe siden opstarten, kan det nogle gange være svært
at slippe tøjlerne eller forsøge nye tiltag. Personligt ønsker jeg et miljø i klubben,
hvor medlemmerne føler sig velkomne til at bidrage til og til at forme klubbens virke.
Det synes jeg heldigvis også, at folk har været super gode til.

Sæson 2020 var første gang, hvor vi fast mødtes på samme bane gennem hele
sæsonen. Det store fremmøde til både træning, matcher og arbejdsdage vidner om,
at det var den rigtige beslutningen at lægge kræfterne ét sted. Vojens DGP er
efterhånden ved at kunne betegnes som en bane af høj standard.
Banen ved Gram Slot bliver forhåbentligt bedre besøgt i 2021, da det er lykkedes os
at lande en aftale med Green City, så engen i Gram ikke vokser til. Forhåbentligt
begynder slottet efterhånden også at kunne se værdien i disc golf på deres arealer,
så de måske også kan bidrage til vedligehold af banen.
Banerne i Haderslev passer sig selv, og især i Kløften bliver der spillet ofte, kan man
se på tees. Vi må ikke glemme også at sørge for at de to baner fremstår i god stand.
Kort fortalt, vi har noget nær Danmarks bedste faciliteter, men hvorfor være tilfredse
nu. De skal være endnu bedre.
Banerne har kostet mange ressourcer både økonomisk og tidsmæssigt, men
resultatet er det hele værd.



Til trods for COVID-19 restriktioner fik vi alligevel afholdt nogle turneringer henover
sæsonen. Desværre fik vi ikke afholdt en Danish Tour, men der tager vi revanche om
tre uger.
Vores klubmesterskab er ved at være, hvad der før i tiden svarede til en større
turnering, hvilket også betød, at vi flyttede bane for første gang nogensinde. Det
bliver nok også modellen i år, hvor vi bliver endnu flere.
OktoberDisc blev afholdt på normal vis, men den voldsomme vækst i disc golf
betyder måske, at tiden er inde til at gentænke konceptet for 2021.
Jysk Vintertour sprængte alle rammer i vinters. Udsolgt på 38 sekunder er det
absolut hurtigste, jeg nogensinde har oplevet i Danmark. Det medførte selvfølgelig
en masse debat omkring JV-konceptet, som udvalget adresserer til næste
vintersæson.

På nationalt plan fortsætter en god udvikling med flere klubber, flere spillere og flere
baner. Sæsonen 2020 kan gå hen at blive året, hvor “disc golf slog igennem”. Over
hele landet meldes om pres på banerne og især på turneringerne, hvilket medfører
en ændret tilgang ift tilbuddene derude. Vi kan ikke længere afholde turneringer for
“alle” på én gang, hvilket jeg personligt synes er fedt, da jeg ser det som næste
skridt mod rent faktisk at sikre tilbud for alle derude. Turneringerne begynder
simpelthen at have mere specifikke målgrupper.

ÆDGK gennemførte i 2020 for første gang en hel sæson med regulær træning for
medlemmerne. Det fortsætter vi med i den nye sæson. Vi vil meget gerne have
noget input fra medlemmerne i den forbindelse, så vi kan blive bedre til at tilbyde
træning til vores medlemmer.

Klubbens målsætning på den korte bane er skabe et stærkt fundament for den nye
virkelighed, som foreningen befinder sig i takket være den store tilslutning i 2020 og
2021. Der skal arbejdes for at kunne tilbyde faste aktiviteter for klubbens
medlemmer, der så vidt muligt tilgodeser alle behov.
Tændes det lange lys er målsætningen stadig at skabe de bedst mulige rammer for
disc golf, hvad enten der kigges på baner eller aktiviteter. Denne målsætning bør
dog snarest justeres, da vi nu er tilpas mange til eksempelvis at kunne løfte opgaven
med en større turnering. Tiden er dog inde til at sætte os ned og sammen finde ud
af, hvor vi vil hen både indad og udad til.



Vores gode samarbejde med Discimport fortsætter til udgangen af denne sæson.
Tak for støtten til Discimport. Klubbens medlemmer opfordres til at støtte butikken,
der støtter os. Husk at få rabatkoden ved indmeldelse, så du kan handle billigt.

Til sidst skal der lyde en kæmpe TAK til alle i og omkring klubben for opbakningen til
klubaftener, turneringer, arbejdsdage mm. Vi er måske ikke Danmarks største klub,
men vi er den bedste og hyggeligste (og den 5. største).
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