KLUB-INFO JUNI 2021
LÆS OM: Nyt fra Bestyrelsen, Klubsekretariatet, 60’er-klubben, Dameklubben, Turneringsudvalget, Greenkeeperne og PRO’en

Nyt fra Bestyrelsen:
Vores Sponsorudvalg har brug for en eller to frivillige, der kunne tænke sig at arbejde sammen med de nuværende medlemmer. Arbejdet består i at sikre, at vores nuværende sponsorer har en god oplevelse, være med til at skabe en god dag på sponsordagen og ikke
mindst være kreativ i forhold til at forsøge at skaffe nye sponsorer.
Vi håber, at der er et par stykker, der vil hjælpe med dette. Er du interesseret, så tag gerne
fat i Jesper på kontoret eller tag fat i Aksel Beckmann.

Generalforsamling:
Tirsdag den 1. juni afholder klubben den udsatte Generalforsamling.
Husk, at der stadig er restriktioner på antal deltagere ift. lokalets størrelse, så vi håber, at
familier lader sig repræsentere af et enkelt medlem.
Generalforsamling afholdes på Herstedøster Skole i Musisk rum kl. 19.00.

DGU-repræsentantskabsmøde:
DGUs repræsentantskabsmøde afholdes lørdag den 26. juni i Middelfart. Albertslund er
repræsenteret af Aksel, Erik Jensen og Svend Troelsen.

Nyt fra Klubsekretariatet:
Årets chance for at få rettet regelkundskaberne til.
Mandag den 14. juni kl. 16.30 mødes vi ved klubhuset og går så ud på banen for at
snakke - og vise - en masse om reglerne. Det bliver Poul Bregendahl og Peter Skovborg,
der guider jer rundt på banen og i regelsamlingen.
Vores erfaring siger, at vi kan blive mange. Det kan derfor være, at gruppen bliver delt i 2.
Alle møder dog samtidig.
Vi beder om, at I har læst reglerne inden fremmøde på dagen – så I ikke står helt uden
kendskab. Dette er ikke regelgennemgang for begyndere.
Eventuelle spørgsmål, som I ønsker besvaret, kan stilles undervejs.
Vi ved, at der er Kaninaften samme dag, så vi kan komme til at flytte os lidt i forhold til
bolde, der skal spille, men vi håber, at det hele kan lade sig gøre uden, at vi generer hinanden for meget.
Vi forventer, at regelvandringen varer ca. 2 timer. Vi runder af ved klubhuset og kan også
her besvare eventuelle spørgsmål.

Nyt fra 60’er-klubben:
Maj måned har ikke vist sig fra den sommerlige side. Det har været både blæsende og
regnende.
Der har ikke været så mange turneringsdage, da vi har afholdt showmatch den 6. maj,
som er omtalt i et særskilt indlæg, og den 13. maj, Kr. Himmelfarts dag, var banen lukket til
klubbens traditionsrige 3-dages turnering.

Torsdag den 20. maj: Der var mødt 53 deltagere, som trodsede den kølige, friske vind
som blæste henover golfbanen. Resultatet blev:
18 huller
Damer:
1. Kirsten Qvant Hansen
2. Hanne Kuhre

9 huller
Damer:
36 point
33 point

1. Karin Petersen
2. Ingelise Sørensen

17 point
15 point

39 point
31 point

Herrer:
1. Niels Erik Andersen
2. Poul-Erik

17 point
17 point

Herrer:
1. Holger Pedersen
2. Benny Runøe

Torsdag den 27. maj. Der var mødt 32 deltagere. Der var nok mange, der havde læst på
vejrudsigten, men i Albertslund blev det heldigvis kun til støvregn. Resultatet blev:
18 huller

9 huller

Damer:
3. Ulla Vest
4. Hanne Kuhre

Damer:
36 point
33 point

3. Reni Greve
4. Dot Bertramsen

17 point
11 point

36 point
35 point

Herrer:
3. Flemming Frederiksen
4. Anton Fredberg

15 point
14 point

Herrer:
3. Ib Larsen
4. Holger Pedersen

Fredag den 25. juni åbner Golfbox for tilmelding årets sommermatch med grillmad. Se opslaget her eller på opslagstavlen

HUSK, når I går op ad hul 9, at nyde det smukke Rhododendronbed anlagt og sponsoreret af Planteskolen Rhodo Roskilde. Det bliver kun smukkere og smukkere de kommende dage.

Nyt fra Dameklubben:
Dameklubben er i fuld gang med onsdagsmatcherne, og er du ny i klubben, eller "gammelt" medlem, som har lyst til at være en del af os, skal du være velkommen. Vi spiller
hver onsdag formiddag og eftermiddag.
Kontakt Inge Johannesson på: damegolf.2620@gmail.com

Vores næste fælles match i juni er vores Skt. Hans match onsdag den
23. juni.
Denne match er for alle klubbens medlemmer. Vi spiller 9 huller. Tilmelding på Golfbox,
og ikke spillende partnere kan sagtens være med til at spise og hygge efter matchen.
Disse kan tilmelde sig på mail damegolf.2620@gmail.com
Denne dag er ren hygge med finurlige hulpladseringer og bål senere. Du tager selv din
mad med, men drikkevarer skal du købe i klubben. Kaffe og kage samt præmier sørger vi
for.
Pris for denne match er kr. 50,- om du spiller eller er med som gæst. Vi mødes kl. 16.30.

Nyt fra turneringsudvalget:
På fredag den 4. juni åbner vi for tilmeldingen til resten af årets turneringer. Vi håber inderligt, at der bliver mere plads til fællesskabet på terrassen og i klubhuset før og efter turneringerne.

Der er stadig ledige pladser til

INVITATIONSTURNERING 13. JUNI 2021
Det er turneringen, hvor du skal spille med et medlem fra en anden klub. Sidste frist er
torsdag den 3. juni.

Nyt fra Hole Hunters:
AGC Hole Hunters afholder næste match 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 gunstart.
Meld dig til på Golfbox, hvis du er en Herre
spiller med HCP under 25 og ønsker en fed
golfdag med god golf, hyggeligt samvær &
flotte præmier.
Pris: 180 kr. inkl. 2 grill pølser 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 greenkeeperne:
Mandag den 7. juni prikker vi greens. Det er en vigtig del af plejeplanen, så vi forsat kan
have gode greens. Desværre er det en langsom arbejdsgang, så hvis der arbejdes på
greenen, så gå venligst videre til næste hul.

Nyt fra Pro’en:
Sommertræning:
Mandagstræningen er stadig i fuld gang og vi nærmer os heldigvis sommeren.
HUSK derfor sommertræningsugerne 29 og 30. I uge 29 er der stadig fin plads og i uge
30 er der kun 2 pladser tilbage. Min hjælpetræner Per Ove Møller er med. Han står for
træningen på Vesterled og jeg koncentrerer mig om det lange spil på Driving Range.

Programmet er velkendt - træning mandag til torsdag fra 9.30 -12.00 og derefter 9 hullers
hyggerunde. Om fredagen spiller vi 18 huller (Gunstart) match med præmier, efterfulgt af
fælles frokost. ALLE kan deltage.
Jeg underviser alle mandage og nogle weekend-dage og Per Ove kan bookes torsdage.

Med venlig hilsen
Albertslund Golfklub
post@albertslundgolklub.dk

