
Årsberetning 2020 

Året 2020 har været en meget mærkelig sæson, der har været præget af, at Danmark – 

som alle lande i hele verden – har været nødt til at håndtere Covid-19. 

En kort periode var klubben helt lukket ned pga. kravene fra regering, Danmarks 

Idrætsforbund og DGU. 

Heldigvis kom de dog til fornuft og gav lov til, at man – som anbefalingerne i øvrigt var – 

gerne måtte gå en tur i det fri også selv om man indimellem stoppede op for at slå til en 

lille hvid bold.  

Nedenfor følger lidt opsummering omkring hvilke ting, der har rørt sig i Albertslund 

Golfklub i sæsonen 2020. 

 

Til sidst kigger vi lidt fremad mod sæsonen 2021.  

Corona  

Brug af klubhuset og terrasse har været præget af corona. 

Restriktioner har sat sine spor på antal af forsamlede ved bordene og i lokalerne. 

Heldigvis har medlemmerne været meget flinke til at overholde retningslinjerne. 

Vi har kun meldinger om ganske få, der har været testet positive – og det skal bemærkes, 

at der ikke kan spores smitte fra golfklubben. De, som er blevet smittet, er altså blevet 

smittet andre steder fra. 

Noget tyder altså på, at vi har gjort det rigtige og, at rengøring og retningslinjerne har 

virket. Tak for indsatsen. 

Begynder og kaninholdet 

Dette var første år med Jacob på nedsat tid.  

I forhold til begyndere har det givet enkelte problemer for nye medlemmer at få instruktion, 

idet Jacob kun kan komme i klubben på udvalgte dage og tider. 

 

Kaninholdet har været lidt presset. Leif Neergaard har gjort et rigtigt flot stykke arbejde 

med at få dagene til at fungere. Godt hjulpet af medlemmer – rutinerede og ikke-rutinerede 

kaninførere har støttet fint op. 

Klubben søger nu efter frivillige til at stå for og deltage i kaninholdet. Så kunne du tænke 

dig at hjælpe nye golfere i gang, så henvend dig gerne, vi kan sagtens bruge nogle flere i 

dette område. 

 

Klub-i-klub 
Dameklubben  
Vi er 46 medlemmer i Dameklubben. 
Vi har spil hver onsdag fordelt over formiddag og eftermiddag. 
Alle damespillere over 18 år er velkomne i vores dameklub. 
 
Vi holder spisematch en gang om måneden, hvor vi laver hjemmelavet mad, og kaffe med 

hjemmebag, som altid er dette den god og hyggelig eftermiddag og aften. 

Desværre så blev vores sæsonstart i april med Suppematch aflyst som så meget andet 
pga Corona. 



Matchen i maj og juni blev gennemført, men uden spisning, det blev til vin og jordbær i 
stedet, og samling af 10 ved hvert bord ude i det fri.  
Efterfølgende kunne vi afholde vores spisematcher som sædvanlig. 
 
Pink Cup 2020 

I år var det 17ende gang dameklubben havde Pink Cup. 

Her var der pænt med tilmeldinger, og selvfølgelig var der både mænd og kvinder, som 

havde tilmeldt sig.  

Efter 4 timers spil var der anrettet frikadeller og kartoffelsalat som dameklubben var vært 
ved. 
Et indrammet kunsttryk blev sat på auktion, og lodder blev solgt. Puttingkonkurrence var 
der også indlagt i selve spillet. En dejlig dag for et godt formål 
 
 
Skt. Hans og Nissematch 2020 
Begge matcher som er for alle klubbens medlemmer blev desværre aflyst pga Corona 
Rigtig ærgerligt, da dette er 2 super dejlige matcher med højt humør og glæde. 
 
Bankospil 2020 
Årets bankospil blev desværre også aflyst pga Corona 
 
Disse 3 arrangementer står Dameklubben for, og vi håber meget at vi kan gennemføre alle 
Arrangementer i 2021. 

Herreklubben 

Et år præget af situationen – men herrerne har alligevel gennemført mange spilleaftner – 

dog uden samlinger i større flok efter spillet. 

Spisematcherne har været helt aflyst – bortset fra afslutningerne. 

Der blev faktisk gennemført en fin aften i Racehall – En god gocart kørsel i Taastrup, men 

så lukkede Danmark også lige bagefter. 

Vi mener dog ikke, at herreklubben bærer ansvaret for denne nedlukning.  

 

60-er klub 

En noget amputeret omgang. Mange spilledage er gennemført, men uden de ellers så 

fantastiske samlinger efter spillet. 

Søren Andersen har valgt at stoppe sit meget fine virke for klubben. 

En meget aktiv og langvarig indsats, som vil gøre Søren meget savnet i arbejdet. 

 

Regel- og handicapudvalget 

Udvalget har orienteret om det nye handicapsystem; WHS. 

At vi alle skal overgå til WHS kommer ikke til at blive svært os almindelige spillere. Det 

medfører blot et par vigtige ting: 

Registrer alle spillede runder i Golfbox – derefter går alt automatisk. 

Næste gang du skal spille, skal du tjekke dit handicap i Golfbox. 



Banens Courserating og slope er blevet ændret. Nogle folk (ratere) har været ude på 

banen for at tjekke, hvor svær eller let vores bane er at spille. 

Efter en del tovtrækkeri og trafik mellem udvalget og DGU, har vi nu en løsning for de 

næste år. 

Det gør det endnu mere vigtigt at tjekke handicap og konverteringstavlerne, inden du 

spiller banen næste gang. 

Vi har i samme omgang også fået en baneopsætning til spillere, der vil spille hul 3/12 som 

et kort hul -par 3. 

 

Turneringsområdet 

Turneringsudvalget blev udfordret i 2020.  

Vores mål er at afvikle turneringer og medvirke til et godt socialt liv i klubben. Vi er et 

udvalg på 4 personer, der heldigvis får hjælp af andre frivillige, når der afvikles turneringer, 

det vil vi takke for og håber hjælpen også er der i 2021. 

Året begyndte med aflysningen af åbningsturneringen, hvorfor den traditionelle 3 dags 

Carlsberg par turnering blev åbningen på sæsonen.  Af gode grunde kunne de 74 deltager 

ikke slutte med mad og en lille fest på og omkring terrassen, men alligevel blev det til 3 

gode dage med gensyn og hilsner på afstand til de øvrige deltagere. 

En aften i juli mødte 41 deltagere op og afviklede Docpoints aftenturnering, ved denne 

lejlighed blev der efter machen serveret et par grillpølser til deltagerne. Herreklubben med 

lidt hjælp fra turneringsudvalget stod for dette arrangement. 

I starten af august blev Kvickly sensommerturnering afholdt, desværre kun som 

formiddags turnering. De 44 deltagere havde en god dag på banen.  

I september har vi fået tradition for en invitations turnering, hvor en spiller fra Albertslund 

danner par med en spiller fra en anden godkendt klub i på kloden. Vi var 24 par som efter 

alle myndighedernes retningslinjer spiste morgenmad før matchen og frokost efter spillet 

på banen.  

ASAP afslutningsturneringen blev spillet med 49 deltagere, men den store markering, hvor 

mange medlemmer møder op til lidt festlighed på terrassen og i klubhuset, måtte vi 

desværre aflyse.  

Turneringsudvalget afviklede også klubmesterskaber 2020 i august var det mesterskaber i 

slagspil, i det store lokale er vi nu i gang med en mindevæg, hvor man fremover kan se 

hvem der vandt de forskellig rækker 20 år tilbage i tiden. Der er også fundet plads til dem 

der har lavet Hole-in-one. 

 

Ungdomsområdet 

Året 2020 startede med viden om, at vores juniortræning om onsdagen, fremover ville 

være uden Protræner Jacob - og i den forstand gav nedlukningen os en forlænget frist til 

at finde en anden løsning. 



Efter lidt betænkningstid, fik vi tilsagn fra Flemming Madsen og Bo Guldhammer, om at de 

ville gerne stå for træningen. Senere meldte Nicklas Nielsen sig også, og sammen har de 

3 kørt træningen i 2020, med stor succes. På medlemssiden har der også været 

fremgang, som vi håber fortsætter. Corona eller ej, har golfen bestemt noget at byde på, 

også for børn. Nu hvor andre sportsgrene er trængt af restriktioner, har vi mulighed for at 

vise, at der er alternativer. 

 

I 2020 lagde vi græs til første udgave af DGU´s nye koncept - Junior Træf. Vi blev 

velsignet med fantastisk vejr, og en tilslutning der slog alle forventninger. Det myldrede 

med børn i alle aldre, forældre og bedsteforælder. Der var en del at holde styr på, men det 

lykkedes, og vi kunne give mange gode erfaringer videre til de næste. Stor succes! 

  

Året igennem har vi også været repræsenteret i turneringer indenfor distriktet og gjort det 

ganske godt. Traditionen tro sluttede vi sæsonen med golf i efterårsferien og med god 

hjælp fra Jacob, og igen med fantastisk vejr, blev der både grinet, hygget, trænet og spillet 

på banen 3 dage i stræk. Klubmester 2020 - Jonas Vitus Bering, Årets junior - Emil 

Ankerdal, Trænerprisen fik Ellen Vincentsen, og Årets Kammerat Mads Vincentsen. 

Banen 

Vi var heldige at måtte spille næsten hele sæsonen, og det var der også mange andre der 

gjorde på vores bane.  

Aldrig har der været spillet så mange runder golf hos os, det ses også af greenfee 

indtægterne. Vi glæder os over, at banen kunne klare det større slid. 

 

Vi håber at komme i gang med renoveringen af bunkerne på hul 6 her i 2021. 

 

En stor tak til greenkeeperne og vore altid trofaste hjælpere på banen, uden jer ville banen 

ikke stå så flot. 

Kontoret 

Indsatsen har været præget af sygdom og vikardækning 

Det har været dejligt, at medlemmer har varetaget en del af åbningstiden, så andre 

medlemmer har fået en hel eller delvis betjening. 

Så snart smittefaren letter vil kontoret være bemandet som tidligere, med åbningstider og 

den sædvanlige høflige og venlige betjening. 

Regionsgolf 

I år havde vi tilmeldt 6 hold til Regionsgolf. Desværre betød Corona-situationen, at man 

kun skulle spille en kamp mod hver modstander, så hvert hold fik kun 3 kampe! 

To af vores hold vandt deres pulje og er derfor med i slutspillet. Veteran A skal spille 

semifinale mod Dragør i Hjortespring og Senior D skal spille kvartfinale mod Asserbo i 

Kokkedal. 

Eventyret sluttede dog der for begge hold. 



1. og 2. holdet 

2020 blev et meget specielt golfår for vores 2 elitehold. På grund af coronaudbruddet 

spillede man kun halvdelen af de planlagte 6 kampe, og alle på neutral bane. 

Samtidig havde 2 af klubbens unge elitespillere valgt at prøve kræfter i en større klub, så 

der måtte rykkes lidt rundt på holdene. Men med det gode sammenhold som altid har 

været i klubben, klarede 1. holdet det fint og forblev i 4. division.  

Desværre rykkede 2. holdet ned i kval-rækken. 

Nu håber vi så at 2021 bliver til normale tilstande igen, med oprykning i sigte til begge 

vores hold. 

Greenfeespillere – tidsbestilling 

Vi har i år oplevet en vældig fremgang i greenfeespillere. 

Det kan skyldes corona – hvor der simpelthen har været mere tid til at spille golf 

herhjemme. 

Mange andre kulturtilbud har jo været lukket og det udendørs golfspil - udenfor smittefare -

har trukket en del flere spillere ud på banerne. 

 

Samtidig har klubben haft åbnet for tidsbestilling. Måske har dette også haft en vis 

betydning i forhold til flere besøgende. 

Vi har haft muligheden for at bestille tid 2 tider hver time. Denne ordning vil bestyrelsen 

lade fortsætte – stadig på forsøgsplan – i 2021.  

Økonomi 

Som I kan se af det udsendte årsregnskab kommer vi ud af sæson 2020 med et noget 

større overskud end budgetteret. Årsagen skal bl.a. findes i refusion af sygedagpenge for 

den periode, hvor Jesper var sygemeldt fra kontoret og større indtægter på greenfee 

siden. 

 

Lidt om fremtiden  

Som I kunne læse i nyhedsbrevet for februar, så er Albertslund Golfklub udvalgt af DGU til 

at få hjælp til en målrettet rekrutteringsindsats i 2021. 

Vi håber at kunne skabe et projekt, hvor vi målrettet kan gå efter målgruppen 50+ - både 

da, vi mener der er gode muligheder for personer i denne aldersgruppe for at få mange 

gode år som medlem i Albertslund Golfklub. 

Vi håber, at der er nogle medlemmer, der gerne vil være med til at køre dette 

rekrutteringsforløb, så det bliver en sjov og spændende oplevelse at starte til golf. 

Hjemmeside – vi arbejder i en lille gruppe på at få skabt en ny og mere tidsvarende 

hjemmeside.  

Det er hårdt tiltrængt, da vi flere gange har oplevet at vores noget ”gamle” hjemmeside har 

været sårbar over for hacker-angreb. 

Håbet er at vi i starten af sæsonen kan præsentere en ny og mere up-to-date hjemmeside. 

Også her håber vi at de forskellige interessenter i klubben vil tage ansvar for at sikre at 

deres område bidrager til en aktiv og levende hjemmeside. 



Her mens denne beretning skrives er Danmark stadig ramt af en hård nedlukning, hvilket 

bl.a. betyder, at klubhuset er lukket helt ned. 

 

Vi må nok forvente, at vi også i starten af sæsonen vil have visse restriktioner, som vi er 

nødt til at overholde.  

Bestyrelsen følger og bakker 100% op om de retningslinjer der fastlægges af 

sundhedsmyndighederne, regeringen, Danmarks Idræts Forbund og DGU.  

Medlemmerne har som jeg skrev i indledningen været rigtig gode til at bakke op om disse 

anbefalinger og vi håber at I holder fast nogle måneder endnu. 

Med stigende antal, der bliver vaccineret, håber vi på, at vi kan få en god sæson i 2021. 

 

Som nævnt i nyhedsbrevet for februar 2021 er Generalforsamlingen udskudt, indtil vi kan 

afholde den fysisk inden for de rammer, der udstikkes af myndighederne. 

Som altid vil jeg gerne takke alle de frivillige der hjælper til i golfklubben på det ene eller 

andet område, uden jeres indsats kunne vi ikke have så god en klub som vi har.  

 

Ligeledes også tak til vores ansatte som gør et superfint stykke arbejde med at skabe 

gode rammer omkring vores golfklub. 

 

Sidst men ikke mindst tusind tak for indsatsen til mine bestyrelseskolleger for et godt 

samarbejde gennem hele den forgangne sæson. 

     

  På bestyrelsens vegne 

Aksel Beckmann 

    Formand for Albertslund Golfklub 

 


