
formandens beretning 2019 
 
Så står vi igen ved indgangen til en ny sæson. Der er store ting i vente, men først et 
tilbageblik på sæson 2018, hvor ÆDGK6100 også havde travlt. Vi fik afholdt nogle 
turneringer, hvilket altid kræver medlemmernes tid, men vi fik også plejet banerne i 
kommunen, så vores faciliteter nærmer sig efterhånden finske tilstande. 2019 
fortsætter i samme spor, hvor især to ting er i fokus - DM2019 i Gram og udvidelse af 
Vojens DiscGolfPark®. Banerne vil igen i år tage en del af vores tid, men det er en 
investering, der er godt givet ud. 
 
Angående baner så er Haderslev kommune på vej til at blive en disc golf destination, 
der er værd at køre langt efter. Vi har brugt meget tid på banerne i Gram og Vojens, 
men vi må ikke glemme banerne i Haderslev. Bestyrelsen er i gang med at finde 
midler til at skifte kurvene på banerne i byen, så de bliver af tidssvarende standard. 
Det håber vi at få på plads i løbet af den kommende sæson. 
 
Samarbejdet med DGK Mere Sidevind omkring udvidelsen af Vojens DGP er rigtigt 
godt. Vi fortsætter arbejdet fremadrettet, og forhåbentligt har vi en komplet bane til 
næste sæson. Vi går ikke på kompromis nu, og fortsætte fundraising mm indtil der er 
måtter på samtlige tees. Stor tak til DGK Mere Sidevind for deres engagement i disc 
golf. 
 
I Aabenraa har vi også været aktive ift baneudvikling. Michael Schwebs er godt i 
gang med projektet omkring banen ved Brundlund og idrætscenteret. De første 
kurve er støbt i jorden ved Høje Kolstrup. Godt arbejde fra vores medlemmer i den 
forbindelse. 
 
I 2018 fik vi afholdt JM på banen i Gram. Desværre var der ikke den store tilslutning 
til turneringen, da vi kolliderede med Kokkedal Open weekenden efter. Det gav os 
dog muligheden for at teste set-up derude, så vi er lidt klogere inden afviklingen af 
DM i denne sæson. Netop afviklingen af DM har høj prioritet i år, og forberedelserne 
er så småt gået i gang. Det bliver en stor opgave for klubben og TD håber på så 
mange frivillige hænder som muligt i den forbindelse både til selve turneringen, men i 
høj grad også i forberedelsesfasen. 
 
OktoberDisc 2018 var en succes med fuldt spillerfelt endnu en gang. Vi kører videre 
med et godt koncept i 2019, hvor vi forhåbentligt igen fylder turneringen. Turneringen 
er solidt plantet i folks turneringskalender derude, og vi får kun positive 
tilkendegivelser. OD18 var iøvrigt  året hvor Open-feltet for første gang var større 
end Am-feltet. 
 



Jysk Vintertour 2018/2019 er færdig og igen i denne sæson sattes flere 
deltagerrekorder. Flest antalt unikke deltagere, flest afdelinger med over 50 
deltagere og flest deltagere i gennemsnit. Godt gået af JV-udvalget. Tiden er dog 
måske kommet til at tage JV et skridt videre, men det må udvalget tage op til 
diskussion. Som altid må jeg nævne, at JV er den aktivitet, som jeg er mest stolt 
over, at ÆDGK6100 er involveret i. 
 
På nationalt plan sker der mange positive ting for disc golf. Flere afholder turneringer 
og events, klubberne vokser og flere kommer til. Desværre har DDGU hængt 
gevaldigt i bremserne, men det ændrer sig forhåbentligt med den nye bestyrelse i 
DDGU, der er klar til en omstrukturering af unionen, så den imødekommer 
klubbernes interesser. DDGU har lagt op til at det fremover vil være klubberne, der 
tegner et medlemskab af unionen, hvilket får den konsekvens at vi bliver nødt til at 
hæve kontingentet på sigt. I det store billede vil disc golf dog stå stærkere 
organisatorisk end hidtil.  
 
Vores gode samarbejde med Discimport fortsætter til udgangen af 2019. 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. 
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