
 

 

 
KLUB-INFO AUGUST 2021 

 

 

 

Nyt fra Bestyrelsen:  

Golf med mere: 
Vi gentager succesen og indbyder til 
endnu et forløb GOLF MED MERE. 

GOLF MED MERE AUGUST 2021 er 
et opstartsforløb for alle mænd, kvin-
der, kærester, ægtepar og singler.  

Det er et forløb for dig som elsker natu-
ren, kan lide det aktive liv, er tosset 
med hyggeligt samvær på terrassen og 
ikke mindst bare trænger til at komme 
ud af huset, efter et alt for langt Corona 
forløb.  

Læs mere på vores hjemmeside og på klubbens facebookside. Del gerne opslaget på je-
res egne Facebooksider, så vi får så mange deltagere som muligt.  

Husk at tage godt imod de mange nye medlemmer vi har fået i år, så de bliver glade for at 
komme i klubben. 

Lidt af hvert: 
Det er snart tid for klubmesterskaberne. Kom gerne og kig på, hvis det kan passes ind i je-
res kalendere. Læs også mere under NYT fra Turneringsudvalget nedenfor. 

Interesserede i stillingen som klubsekretær skal huske at sende ansøgning inden fristen 
den 15. 8. 2021.  

 

 

LÆS OM: Nyt fra Bestyrelsen, Klubsekretariatet, 60’er-klubben, Dameklubben, Turne-
ringsudvalget, Hole Hunters og PRO’en 

 
 

https://albertslundgolfklub.dk/golf-med-mere-2021/
https://www.nykredit.dk/


Nyt fra Klubsekretariatet:  

Spil-med dag søndag den 15. august: 
Den 15. august er golfklubben åben for at medlemmer kan invitere en ven eller to med til 
nogle hyggelige timer i klubben. 

Du og dit følgeskab er velkomne fra kl. 13.00 og nogle timer ud på eftermiddagen. 

Klubbens træner vil være til rådighed fra kl. 13.00 til 14.00 med instruktion på drivingrange. 

Banen vil – denne eftermiddag fra kl. 14.00 – være åben for spil for medlemmer sammen 
med ikke-golfere. 

Arrangementet er ikke helt som Golfens Dag, men selvfølgelig har klubben et godt tilbud til 
eventuelle nye medlemmer. 

Læs mere på vores hjemmeside 

 

 

 

 

Nyt fra 60’er-klubben: 

Ny startprocedure: 

Som adviseret til 60'er-klubbens medlemmer, vil vi forsøgsvis prøve at lade 9 huls spillere 

vente med at møde til kl. 10.15 til lodtrækning og derefter kl. 10.45 flette ind på de tildelte 

starthuller. 

Forsøget vil betyde, at vi kan foretage fælles præmieoverrækkelse til alle rækker og vi vil 
glæde os til at se mere til hinanden.  

Forsøget starter den 5. august. 
 

Udedag til Vallø Golfklub: 
Der er sat opslag op på opslagstavlen ang. vores udedag torsdag den 2. september. Op-
slaget kan også læses som en nyhed under 60'er-klubbens egen side. LÆS 

Der er tilmelding fra fredag den 6. august kl. 8.00. 
  

https://albertslundgolfklub.dk/elementor-16978/
https://albertslundgolfklub.dk/tur-til-valloe-golfklub/


Grillmatchen den 15. juli: 
Juli måned har budt på lidt af hvert. Den 15. 
juli afviklede vi sæsonens grillmatch. Der var 
64 deltagere. Det er dejligt at se så mange 
60'er på engang. Grillmestrene, Flemming 
og Erik, serverede en marineret nakkefilet, 
kartoffelsalat og grønsalat, derefter grillpøl-
ser med tilbehør samt et glas køligt rosevin. 

NB!! Det var stegende hedt den dag. Flot at 
så mange kunne stå strabadserne igennem 
med en 18-hullers golfrunde.  

Rusk og regn: 
Torsdag den 29. juli bød på noget anderledes vejr, torden, blæst og regn i spandevis. Der 
var dog nogle friske golfere, der gennemførte 18 huller - friskt gjort. 
 

 
  



Tur til Lolland/Maribo: 
Den 10. - 12. august tager 60'er-klubben på tur til Lolland med overnatning på Hotel Sø-
park i Maribo, og med spil på Halsted Kloster og Maribo Golfklubber. 
 
Torsdag den 12. august er banen åben for alle spillere. Medlemmer af 60'er-klubben, som 
ikke er med på turen, har ikke fortrinsret på banen, men spiller efter de gældende regler. 

Månedens vindere: 
 

Månedens vindere: 

9 huller 18 huller 

Torsdag den 1. juli 

1. plads Kirsten Frederiksen 15 point 
2. plads Merle Pjetursson   9 point 
1. plads Finn O. Pedersen  14 point 
2. plads Poul Lund  14 point 

1. plads Ulla Vesth 37 point 
2. plads Hanne Kuhre 31 point 
1. plads Holger Pedersen 38 point 
2. plads Peter Skovborg  37 point 

Torsdag den 8. juli 

1. plads Dot Bertram  19 point 
2. plads Ingeborg Nielsen  16 point 
1. plads Stig Vissing  21 point 
2. plads Alling Pjetursson  20 point 

1. plads Inger Rasmussen 33 point 
2. plads Kirsten Q. Pedersen  32 point 
1. plads Holger Pedersen  42 point 
2. plads Peter Skovborg  37 point 

Torsdag den 15. juli – Grillmatch – alle gik 18 huller -rød tee 
 1. plads Ulla Vesth  38 point 
 2. plads Ulla Høvring   34 point 
 3. plads Inge Bast  34 point 
 1. plads Christian Hallgreen  39 point 
 2. plads Ebbe Glarø   38 point 
 3. plads Per Grim  38 point 

Torsdag den 22. juli 

1. plads Ingelise Sørensen  18 point 
2. plads Kirsten Frederiksen  18 point 
1. plads Hans Otto Sørensen  17 point 
2. plads Søren Andersen  16 point 

1. plads Jytte Pedersen 40 point 
2. plads Anne Marie Løndr Peterup  35 point 
1. plads Torben Steentoft  36 point 
2. plads Christian Hallgreen  34 point 

Torsdag den 29. juli 

1. plads Lone Christensen  12 point 
2. plads ----  - point 
1. plads Niels Erik Andersen 16 point 
2. plads Anders T. Christensen 14 point 

1. plads Ingeborg Nielsen  30 point 
2. plads Karin Lund  28 point 
1. plads Poul Lund   35 point 
2. plads Preben Olsen  33 point 

  

 
 

 
 

 

https://www.golfexperten.dk/butikker


 

 

Nyt fra Dameklubben:  
Dameklubben spiller stadig match hver onsdag. Mange har haft det lidt svært her i var-
men, men vi er jo glade for sommeren; det kan tidsnok blive koldt og vådt. 

Onsdag den 4. august har vi spisematch kl. 17.00 med mødetid kl. 16.30. Tilmelding på 
Golfbox. 

Hvis du endnu ikke er medlem af Dameklubben, er du alligevel velkommen til at deltage 
denne dag uden medlemskab af dameklubben. 

Vi glæder os til at se jer alle. 

 

 

Nyt fra Turneringsudvalget: 

Klubmesterskaber og Kvickly Sensommerturnering:  

Du kan stadig nå at tilmelde dig til Klubmesterskaberne i weekenden den 14. og 15. au-
gust og Kvickly Sensommerturnering søndag den 5. september.  

Du kan bruge nedenstående link. 

Klubmesterskaber scratch 2021: KLIK HER 

Klubmesterskaber med handicap 2021: KLIK HER   

Kvickly Sensommerturnering: KLIK HER  
 

 

Kom og se på klubmesterskaberne: 

Spiller du ikke selv klubmesterskaberne, er du velkommen til at lægge turen forbi klubhu-
set.  

Der er præmieoverrækkelse lørdag kl. ca. 13:00 for dame, junior og superveteran og kl. 
17:00 for herrerækkerne. Søndag bliver det ca. 13:00 for Allover dame/herre, samt dame 
og herre med HCP. 

 
 
 
 

 

https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected=%7bCC74A204-A100-4547-9A48-63BF5E02C2D2%7d&language=1030&#/competition/2958769/info
https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected=%7bCC74A204-A100-4547-9A48-63BF5E02C2D2%7d&language=1030&#/competition/2958772/info
https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected=%7bCC74A204-A100-4547-9A48-63BF5E02C2D2%7d&language=1030&#/competition/2958886/info
https://kvickly.dk/tilbudsavis/


 
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 tids-

punkt og resten af eftermiddagen, da 

turneringen afvikles med gunstart. 

Meld dig til på Golfbox, hvis du er en 

Herrespiller med HCP under 25 og 

ønsker en fed golfdag med god golf, 

hyggeligt samvær & flotte præmier. 

Pris: 200 kr. inkl. grillet bøf og kartoffelsalat efter matchen. 
 

Vi tager selvfølgelig hensyn til eventuelt andre spillere, som ikke kan finde et andet tids-

punkt at spille på       
 

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

Nyt fra Pro’en:  

Træning: 
Senior fællestræning 23/8-30/9, dvs. 6 x 1 time fra kl. 13 - 14. Pris kr. 700,- og der er na-
turligvis rabat, såfremt du har været med i forårets træning. 

Fællestræning 23/8-11/10 dvs. 8 x 1 time fra 17 – 18. Pris kr. 1000,- 

Golfrejser 2022: 
Sydafrika er ved at være på plads! Turen, der udover golf byder på 2 besøg i Kruger par-
ken, sightseeing, ophold i Stellenbosch, hvor vi besøger vinslotte og spiller golf. 

Vi er afsted fra 27. januar til 10. februar. Er man i interesseret i denne rejse, som vil være 
min fjerde med gæster, så send mig en mail og få flere detaljer. 

Portugal  

• Algarve fra 24/3 - 31/3 og  

• Lissabon fra 31/3 - 7/4 

På begge disse ture bor vi i hyggelige byer, har lejebiler, kører til banerne og om aften fin-

der jeg lokale restauranter med stemning, skøn mad          til billige penge. Interesseret? så 

send mig en mail og få flere detaljer. 

Og kan altid bookes på https://www.jacobgolf.dk/ eller her 
 
 

Med venlig hilsen 

Albertslund Golfklub  

post@albertslundgolklub.dk 

 

mailto:Jacob@jacobgolf.dk
https://www.jacobgolf.dk/
https://protrainer.golfbox.dk/Player/Guide/Lesson/533e5b73-63fe-4749-ad49-f1674a76b9ee?resource=7fd0425b-48ba-4c50-803e-258545f67dec
mailto:post@albertslundgolklub.dk

