
 
 
 

KLUB-INFO MAJ 2021 
 

 

Nyt fra Bestyrelsen:  

Tak til gruppen af frivillige, der har fået startet vores rekrutteringsinitiativ “Golf med mere” godt op. 12 de-

dikerede ny-golfere kører på torsdage i et 10 ugers forløb. Tag godt imod dem, når I møder dem.  

 

Også tak til de frivillige, der bakkede op og gennemførte Golfens dag 25.4.  Det gik rigtig godt; vi havde 

over 40 deltagere. Det bliver spændende at se, hvor mange nye medlemmer det giver.  

 
 

 
 

Nyt fra praktiske hjælpere: 
Terrassen er repareret og så er det tid til at oliere terrassen i 

klubben igen, så den kan være pæn hele året. Arbejdet foregår 

tirsdag den 4. maj, så denne dag kan terrassen ikke bruges. 

Alle bordene på terrassen flytter vi rundt på undervejs, så de 

skal altså ikke flyttes ud fra terrassen. 

Terrassen er igen klar til brug onsdag. 

Maler Holger 

 

LÆS OM: Nyt fra Bestyrelsen, praktiske hjælpere, 60’er-klubben, Dameklubben, AGC Hole 

Hunters og PRO’en 

 
 

http://www.visitcarlsberg.dk/
http://asap.nu/


 

Nyt fra 60’er-klubben:  
HUSK, at tilmelding til vores sommertur til Maribo starter på Golfbox mandag den 3.maj. 

 

 

 

 
 

Nyt fra Dameklubben:  
Dameklubben er nu gået i gang med vores aktiviteter. Vi spiller hver onsdag, og som sædvanlig mødes vi til 

spil formiddag og eftermiddag. 

 

Onsdag den 5. maj har vi spisematch. Vi mødes kl. 16.30 og spiller 9 huller. Pris kr. 60,- som dækker lidt 

mad og præmier.  

 

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. 

 

Tilmelding på Golfbox eller mail: damegolf.2620@gmail.com 

Onsdag den 2. juni spiller vi Pink Cup, med mødetid kl. 16.00 
Denne match er for ALLE KLUBBENS MEDLEMMER, både mænd og kvinder med et hcp op til 54. Pris 

kr. 125,- som går ubeskåret til Brystkræftens bekæmpelse. 

Efter matchen vil Dameklubben servere en let anretning. Tilmelding på Golfbox, eller på mail: dame-

golf.2620@gmail.com 

 

 

https://www.golf.dk/sektionsside/booking-i-golfbox
mailto:damegolf.2620@gmail.com
https://www.golf.dk/sektionsside/booking-i-golfbox
mailto:damegolf.2620@gmail.com
mailto:damegolf.2620@gmail.com
https://kvickly.dk/tilbudsavis/


Nyt fra AGC Hole Hunters:  

Lørdag den 22. maj 2021 fra kl. 13.30 afholder AGC Hole Hunters åbningsmatch i ’Race to Store Vejle Å’. 

 

Der vil derfor være mange spillere på hele anlægget omkring dette tidspunkt og resten af eftermiddagen, da 

turneringen afvikles med gun-start.   

 

Meld dig til på Golfbox, hvis du er en herrespiller med HCP under 25 og ønsker en fed golfdag med god 

golf, hyggeligt samvær og flotte præmier.  

 

Pris: 180 kr. inkl. 2 grillpølser med brød efter matchen.  

 

Vi tager selvfølgelig hensyn til eventuelt andre spillere, som ikke kan finde et andet tidspunkt at spille på. 

På vegne af bestyrelsen i Hole Hunters takker vi på forhånd for forståelse. 

 

 

 

 

Nyt fra Pro’en:  

Udstyr:  

• Dame Fmax hybrid 5 kr. 1200,- 

• Dame Fmax fairway 5 kr. 1400,- 

• Dame Fmax driver kr. 1900,- 

• Dame Cleveland wedges fra kr. 895,- (56 og 60 grader) 

• Herre Wilson D7 sæt kr. 3950,- inkl. hybrid!! 

• Herre senior Flex Fmax hybrid 5 kr. 1200,- 

• Herre senior Flex Fmax fairway 5 kr. 1200,- 

• Diverse demo Woods, hybrids fra kr. 900,- 

• Bolde med AGC logo kr. 225,- pr dusin, køb 2 dusin for kr. 400,- 

• Stort udvalg af handsker fra kr. 125,- 
 

 

Seniorfællestræning:  
Opstart af nyt hold mandag den 17. maj kl. 13 – 14. Der er 5 gange træning. NB dog ikke mandag den 24. 

maj (pinse). Sidste dag er mandag den 21. juni. 
 

 

Sommertræningsugerne:  
Der er fin plads i uge 29 og kun 2 pladser i uge 30!! 
 

 

https://www.golf.dk/sektionsside/booking-i-golfbox


 

Ekstra træner: 
Per Ove Møller arbejder som min assistent hver torsdag. Nogle kender ham fra sommertræningsugerne og 

der er han med igen i år.  
 

Per Ove en erfaren træner, der kan undervise på alle niveauer. Lektioner bookes som sædvanlig på: golfbox - 

protrainer - Per Møller/Albertslund. 
 

 

Demodag 2021:  
Dagen er grundet manglende tilslutning aflyst. Jeg vil dog være tilstede fra 14.30 (søndag den 2. maj), hvor 

man kan se mit begrænsede udvalg af demojern og køller – også dette års modeller. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med venlig hilsen 

Albertslund Golfklub  

post@albertslundgolfklub.dk   

 

 


