
 

KLUB-INFO 1. APRIL 2021 

LÆS OM: Nyt fra Bestyrelsen, Klubsekretariatet, 60'er-klubben, Dameklubben, Turneringsudvalget, 
Ungdomsudvalget, Greenkeeperne og PRO'en 

Nyt fra Bestyrelsen: 

STORE SKIFTEDAG - STORE SKIFTEDAG - STORE SKIFTEDAG 

Klubbens nye hjemmeside har premiere – den 1. april 2021. 
Besøg gerne siden: www.albertslundgolfklub.dk, 

men glem ikke at læse resten af KLUB-INFO 
 
Vi har lagt en del kræfter i at etablere siden og håber, at den vil være både overskuelig og brugervenlig. 

Selvfølgelig skal man lige kigge sig omkring, da flere ting har fået ny plads i forhold til, hvor vi skulle finde 
oplysningerne på den gamle side. 

Der kan være enkelte rettelser, fejl og mangler. Ikke mange – men dem, der måtte være, vil blive 
adresseret hen ad vejen. 

Vi vil takke Poul Bregendahl og Johnny Fevre for et stort arbejde (og tålmodighed med os andre) med at få 
siden op at stå. 

GOLF MED MERE: 
Vi beder alle medlemmer forsøge, at slå på tromme hos familien, kolleger og venner, ift. det spændende 
rekrutteringsforløb, som klubben udbyder. 

Send derfor gerne nedenstående link til vores hjemmeside videre til jeres egne Facebook-venner eller via 
mail til familien, kolleger og venner, som kunne være potentielle nye medlemmer, således at vi kan få så 
mange deltagere som muligt med i dette gode forløb.  

www.albertslundgolfklub.dk/golf med mere - forår 2021 

Du kan også være med til at udbrede budskabet om, at vi er med i DGU-indsatsen "GOLF MED MERE", hvis 
du i Facebook har ser opslaget med ”GOLF MED MERE” og så deler dette opslag, så vi kommer bredt ud. 

Golfens dag: 
Dansk Golf Union afholder den 25. april 2021 Golfens dag. 

Her kan alle interesserede komme ud og prøve, om ikke golf kunne være noget for dem. Albertslund 
Golfklub er også med i Golfens dag i 2021 

Da vi også i 2021 er nødt til at tage hensyn til gældende Covid-19 anbefalinger (som vi ikke helt kender 
endnu), så indbyder vi til Golfens dag mellem kl. 10.00 og 14.00 

Vi indbyder til 4 hold, der kommer til at starte på Driving Range kl. 10.00, 10.45, 11.30, 12.15. De 
interesserede skal tilmelde sig, så vi har lidt styr på dem. 

Hvert hold med nye interesserede golfere får så et forløb på dagen der består af følgende:  

http://www.albertslundgolfklub.dk/
http://www.albertslundgolfklub.dk/golf-med-mere-foraar-2021/
http://www.albertslundgolfklub.dk/golf-med-mere-foraar-2021/


1. 40 minutter på Driving Range 
2. Transport til putting green 
3. Ca. 20 minutter på putting green og derefter transport til hul 1, hvor man så med et af klubbens 

medlemmer får lov at prøve at spille hul 1 og hul 9 
4. Efter afslutning ved hul 9 taler gæsterne med et par af klubbens medlemmer om de gode tilbud, 

der er på dagen for at blive medlem i Albertslund Golfklub. 

Til at gennemføre dette arrangement har vi brug for et antal frivillige, der vil hjælpe til med at afvikle det. Vi 
skal bruge følgende: 

• Nogle der vil stå og tage imod de interesserede og sørge for, at de kommer over på Driving Range 
til den tid, hvor deres forløb starter 

• Nogle der vil hjælpe et hold videre fra driving range til putting green 
• Nogle der vil gå til hånde og sørge for at folk får en god oplevelse på dagen. 
• Nogle spillere, der har lyst til at være ”vejleder” på turen rundt på hul 1 og hul 9. 

Da vi er underlagt Covid-19 restriktioner vil vi gerne bede om, at jer der vil hjælpe til, melder jer i en mail til 
post@albertslundgolfklub.dk  

Skriv gerne i hvilken funktion I gerne vil hjælpe til på Golfens dag.  

Som med Golf-med-mere er klubben også afhængig af, at I som medlemmer ”slår på tromme” for 
arrangementet den 25. april 2021. Del information på jeres egne facebook sider, send det i mail til familie, 
kolleger og venner, således at vi kan få mange interesserede til at komme til Albertslund og prøve golf til 
Golfens dag. 

Nyt fra Klubsekretariat: 
Travlhed: 
Mandag eftermiddage og aftener i tidsrummet kl. 16.00 – 19.00 vil der fremover være mange på drivingrange og 
Vesterled. Der er begyndertræning, Ungdom og PRO-træning så der er faktisk ikke plads til flere. 

Vi beder og henstiller derfor til alle øvrige brugere om ikke at bruge faciliteterne i dette tidsrum. 

Kontortid: 
Kontorets åbningstid pr. 1. april er følgende: 

• Mandag: 13 – 17 
• Onsdag: 13 – 18 
• Fredag: 10 – 14 
• Telefon og mail er stadig gode muligheder for at få kontakt og svar på eventuelle spørgsmål.  

Og husk, at alle er velkomne til at afhente årsmærker. Det behøver heldigvis ikke være i kontortiden. Der er 
flere klubmedlemmer, der har adgang til mærkerne, og som kan udlevere. Spørg jer for i klubben. 

MobilePay: 
Det er fint, at mange betaler med MobilePay for diverse køb i klubben. Greenfee og turneringsfee er blandt 
favoritterne. 

Det ville dog glæde den hårdt trængte bogholder, hvis alle – i kommentarfeltet - ville notere, hvad 
beløbet skal dække. Samtidig vil det også være fint at samle flere betalinger i en og samme betaling. Vi 
betaler 0,75 kr. pr betaling. 

mailto:post@albertslundgolfklub.dk


 

Nyt fra 60’er-klubben: 
Torsdag den 15. april kl. 9.00 slår vi de første golfslag i sæsonen 2021 - der er mødetid kl. 8.15 til 
lodtrækning – husk, det er ikke for sent at tilmelde sig i 60'er-klubben 

I skrivende stund ved vi ikke, hvordan vi rent praktisk kan afvikle åbningsmatchen. Det vil vi snarest 
informere om, så følg med på klubbens nye hjemmeside og opslagstavlen. Der er pt en begrænsning på, at 
kun 50 personer kan mødes udendørs. 

Fredag den 16. april kl. 8.00 er Golfbox åben for tilmelding til vores showmatch torsdag den 6. maj. 

 

Nyt fra Dameklubben: 
Onsdag den 14. april starter vi 2021 sæsonen. Normalt starter vi med suppematch, men pga Corona igen 
igen, så afvikler vi en almindelig match uden spisning. Dette kan vi da heldigvis. 

Vi mødes kl. 16.30 og spiller 9 huller.  Pris kr. 30,- til præmier. Tilmelding på Golfbox. 

Hvis der er nogle golfdamer, som endnu ikke er medlem af Dameklubben, er I velkommen til at deltage i 
denne match, og derefter tage stilling til, om I vil fortsætte med os damer. 

For spørgsmål, send gerne en mail til damegolf.2620@gmail.com 

Nyt fra Turneringsudvalget: 
Turneringsstart: 
Lørdag den 17. april – om kun 17 dage - starter turneringsæsonen. Der er ledige pladser både formiddag 
og eftermiddag til Golf Experten Åbningsturnering. Du tilmelder dig via Golfbox eller fra linket på den nye 
hjemmeside. Øvrige turneringer frem til 1. juli er også åbne for tilmelding. 

Til årets første turnering håber vi, at alle får en sandwich med på runden. Du får endelig besked samtidig 
med starttiden. Corona gør, at vi endnu ikke kan servere lidt mad efter tuningen.  

http://www.albertslundgolfklub.dk/
https://www.golf.dk/sektionsside/booking-i-golfbox
https://www.golf.dk/sektionsside/booking-i-golfbox
mailto:damegolf.2620@gmail.com
https://www.golf.dk/sektionsside/booking-i-golfbox
https://www.nykredit.dk/
http://www.sallies.dk/


 

Nyhed - Spiller-scoreindtastning og scorekort: 
I turneringer har vi valgt, at spillerne selv skal kunne indtaste deres scores for runden. Spillerne vil, når 
startlisten offentliggøres, modtage et link og en kode, som giver adgang til elektronisk scoreindtastning. 

Scores, der kommer ind via elektronisk indtastning fra spillere under turneringer, har i dag det formål at 
understøtte livescoring og formidle løbende resultater under runden. Det er således ikke det samme som et 
elektronisk scorekort, og dermed er det fortsat et krav, at man efter turneringen skal aflevere et 
markørgodkendt og underskrevet scorekort for at kunne overholde handicap- og Golfreglerne. 

Hensigten er at flest mulige bruger denne løsning, som i den grad vil lette den efterfølgende opgørelse af 
resultatet.  Du kan læse mere her https://www.danskgolfunion.dk/artikel/spiller-scoreindtastning-og-
scorekort   

Vi søger frivillige: 
For at det sociale arrangement før/efter en turnering bliver en succes, vil vi meget gerne have 1-2 frivillige, 
der giver en hånd ved én eller flere af sæsonens turneringer. Opgaven er at anrette, måske afhente det 
spiselige og hjælpe med at køkkenet er ryddet, når vi afslutter dagen. Det udelukker ikke, at man deltager i 
turneringen, faktisk betyder det, at man er sikret en start på hul 1 eller 9. Har det din interesse, må du 
meget gerne kontakte Svend på 4072 4474 eller turn@albertslundgolfklub.dk   

Ny mail til Turneringsudvalget: 
Turneringsudvalget har fået sin egen mail turn@albertslundgolfklub.dk som skal benyttes fremover ved 
mail til turneringsudvalget. 

Nyt fra Ungdomsudvalget: 
Vejret er godt, så kom op i klubben og få slået nogle bolde. Der er træning med Jacob lørdag den 10. april 
fra kl. 14 - 16 og den 25. april fra kl. 14 - 15.  

Og fra mandag den 12. april er der træning med Flemming, Bo og Nicklas hver mandag fra kl. 16 - 18.  

 

  

https://www.danskgolfunion.dk/artikel/spiller-scoreindtastning-og-scorekort
https://www.danskgolfunion.dk/artikel/spiller-scoreindtastning-og-scorekort
mailto:turn@albertslundgolfklub.dk
mailto:turn@albertslundgolfklub.dk
https://www.golfexperten.dk/butikker


Nyt fra greenkeeperne: 
Banen åbner: 
Den 1. april åbner vi banen for spil til sommergreens, men der er dog stadigvæk ingen vækst i græsset, så vi 
åbner med tvungen brug af måtter og midlertidig lokalregel. 

Klubben stiller måtter til rådighed, og disse findes ved udgangen til hul 1, og husk de er til låns og skal 
afleveres samme sted du tog den efter runden. 

Gå til vore helt nydesignede hjemmeside og læs her om den Midlertidig lokalregel. 

Banen åbner MEN: 
Vi har lige lagt ny nyt rullegræs ud på området omkring det nyomlagte hul 6. Græsset omkring hul 6 skal 
have tid til at etablere sig, så derfor må man IKKE spille ind på området omkring hul 6, der er markeret som 
areal under reparation med spilleforbud, regel 16.1f (blå område med grøn top). Bolden kan hentes med 
passende hensyn til området. 

Greenen på hul 5 bliver midlertidigt en fællesgreen for spil på hul 5 og 6, med fortrinsret for hul 6, således 
at hvis der er spillere på hul 6, så slår de ud og venter så på at spillerne på hul 5 slår ud. Når dette er sket, 
går spillerne på hul 6 frem og spiller hullet færdig, hvorefter hullet er frit for spillerne på hul 5. 

Der kan spilles handicapregulerende runder på denne måde, hvilket ellers ikke kan ske, hvis vi helt lukkede 
hul 6. 

Igen – læs mere og se billeder på vores nye hjemmeside – klik her.  

Banen åbner MEN, MEN: 
De sidste par dage har vi set en stork nede ved søen på hul 4. Vi har haft kontakt med foreningen 
Storkene.dk, som synes, at det ville være meget spændende, hvis der ville etablere sig et storkepar i 
området, fx i storkereden i Vridsløsemagle.  

De har bedt os om at give storken fred og ro et par uger, indtil den eventuelt har etableret sig i området.  

 

Derfor – hvis vi ved indgangen til hul 1 har opsat et skilt ”PAS PÅ STORKEN”, så er hul 4, 5 og 6 lukket for 
spil, og spillet efter hul 3 fortsætter på hul 7. Vi arbejder på at, at det kan blive til en tællende runde, hvis 
man går disse 6 huller 3 gange 

  

http://www.albertslundgolfklub.dk/midlertidig-lokalregel-01042021/
http://www.albertslundgolfklub.dk/aabning-af-banen-saeson-2021/
https://www.storkene.dk/


Nyt fra Pro’en: 
Tilbud lige nu: 

• Wilson damesæt D250, fra kr. 2.500,- (5 jern + 1 hybrid) 
• Wilson herresæt D7, kr. 3.900,- (6 jern + 1 hybrid) 
• Drivere og hybrider fra Cobra og Wilson til nedsatte priser 
• Bolde med AGC logo, 1 dusin 225,- eller en pakke med 3 stk. kr. 70,- 

Fællestræning og enkelt lektioner: 
Hold, der starter mandag den 17. maj, er der plads kl. 13 - 14 og på holdet kl. 18 - 19, og er du på forårets 
hold giver jeg rabat, hvis du også tilmelder dig til sommerholdet. 

Jeg underviser som bekendt mandage, men derudover kan jeg bookes til lektioner 5. april, 10. april samt 
24. april. Har du svært at finde en træningstid? så skriv eller ring! 

Demodag med Wilson og Cobra, lørdag den 2.maj kl. 12-15: 
Kom og prøv de nye modeller, og husk at bestille tid. Begge leverandører har Trackman med og derfor er 
dette en enestående chance for at anskaffe sig det rigtige udstyr. Bestil på tlf: 4212 3831. 

Belægning på træningsbanen... 
Som Sekretariatet også skriver, jf. ovenfor, så er der travlhed på vores træningsområde om mandagen. Jeg 
har træning hver mandag og er typisk i gang med såvel hold, som individuelle lektioner, og jeg vil benytte 
både Vesterled, puttinggreen og træningsbanen, dog ikke på én gang. Til gengæld er der om mandagen 
også juniortræning - med andre ord - mandag er en travl dag. 

 

Med venlig hilsen 
Albertslund Golfklub  

post@albertslundgolfklub.dk   

 

 


