
 

 

 
KLUB-INFO SEPTEMBER 2021 

 

 

 

Nyt fra Bestyrelsen:  

Frivillighedsmatch: 

Torsdag den 16. september 2021 hylder vi de medlemmer, der tager en tørn som frivillige i 
klubben. Det gør vi ved at spille lidt golf fra ca. kl. 15.00 og afslutte med lidt godt fra grillen. 

Tilmelding via Golfbox.  

Sponsorer: 

Efter en veloverstået sponsormatch, hvor vi med golf og lidt god mad fik sagt tak til vores 
sponsorer, er det på sin plads igen at spørge til, om der ikke blandt medlemmerne kunne 
være et par stykker, der vil hjælpe i Sponsorudvalget.  

 

 

 

Nyt fra Klubsekretariatet:  

Vaccination: 
Albertslund Kommune har anmodet kommunens foreninger, herunder også Albertslund 
Golfklub, om at slå til lyd for de pop-up vaccinationssteder, der vil være i Albertslund i uge 
35, dvs. den første uge i september. 

Læs mere på www.albertslund.dk/vaccination, hvor der er et overblik over, hvor det er mu-
ligt den næste tid at blive vaccineret i Albertslund.  

Ny træner med muligheder: 
I forbindelse med det nye hold GOLF MED MERE, har klubben lavet en aftale med en ny 
træner: Allan Kristensen. 

Vi beholder stadig Jacob, men Allan kan være i klubben på andre dage, så det er et sup-
plement til trænergerningen. 

LÆS OM: Nyt fra Bestyrelsen, Klubsekretariatet, Dameklubben, 60’er-klubben, Begyn-
derudvalget, Turneringsudvalget, Hole Hunters og PRO’en 

 
 

http://www.albertslund.dk/vaccination
http://www.visitcarlsberg.dk/


Vores aftale med Allan går over de næste 8 uger. Medlemmer kan booke træningsperioder 
hos Allan – ligesom hos Jacob. 

Allan vil kunne bookes om torsdagen og tirsdag eftermiddag. 

Skulle der være en gruppe af medlemmer, der ønsker fællestræning, er det helt klart også 
en mulighed. Måske ligefrem den bedste mulighed. 

Allan er en erfaren træner, der i dag også har opgaver i Hedeland. Han er specielt god til 
indspil, bunkerslag og driverkurser. 

Han har stillet sig til rådighed for os i forbindelse med GOLF MED MERE og vil også give 
ungdommen et tiltrængt teknisk løft. 

Allan kan kontaktes på telefon: 2161 3390 eller mail: allankristensen019@gmail.com 

 

Nyt fra Dameklubben:  
Kære alle golfere, men især alle damegolfere.  

Vi er nu allerede nået til september, og vi kan kikke tilbage på mange dejlige timer på vo-
res fantastiske golfbane. Heldigvis, så kan vi spille golf længe endnu, før mange af os sæt-
ter køllerne på vinterhi. 

Dameklubben spiller stadig vores onsdags-turneringer i september, med afslutning onsdag 
den 22. september, hvor vi skal have lækker mad som sædvanlig. 

Denne dag skal der også uddeles mange gevinster, som er opsamlet fra 2021. 

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

 

 

 

 

Nyt fra 60’er-klubben: 
Torsdag den 2. september tager 32 spiller til Vallø Golfklub. Denne dag er banen ikke re-
serveret til 60'er-klubben, og der spilles efter klubbens gældende regler for spil på banen. 
 
Fra fredag den 24. september kl. 8.00 er Golfbox åben for tilmelding til Afslutningsmatchen 
torsdag den 14. oktober. Se også opslag på hjemmesiden og opslagstavlen. 
 
Ulla Vesth og Anne-Marie Løndrup har sagt ja til at træde ind i bestyrelsen for 60'er-klub-
ben som afløser for Kirsten Frederiksen og Flemming Frederiksen. Det er vi meget glade 
for og ønsker dem held og lykke. 
 
På 60’er-klubbens side på vores hjemmeside er der nu oprettet en opslagstavle, hvor fx 
månedens vindere nu vises. Se mere her  

mailto:allankristensen019@gmail.com
mailto:damegolf.2620@gmail.com
https://albertslundgolfklub.dk/wp-content/uploads/2021/08/60er-Afslutningsmatch-2021.pdf
https://albertslundgolfklub.dk/60er-klubben/
http://www.tg-clean.dk/


 
 

 
 

 

 

Nyt fra Begynderudvalget: 
Jeg vil gerne takke alle vores dejlige medlemmer for at tage godt imod alle nye medlem-
mer, som spiller på både søndage og mandage aftener. 
 
Vi ved godt, at når man er ny og har en hel del slag, så tager det lang tid at tage en 9 hul-
lers tur. Vi forsøger at lukke igennem, hvis der kommer en hurtig bold bag os, men da der 
er mange kaninhold sådan en mandag eller søndag aften, så kan det tage tid at blive ”luk-
ket igennem”. 
 
Derfor denne lille husker:  
 

”Vi har alle prøvet at være begynder/kanin, så vær tålmodig med os”. 

 

 
 

 
 
 
Nyt fra Turneringsudvalget: 
Der er stadig mulighed for at deltage i årets sidste 2 turneringer.  
 

• Klubmesterskaber i hulspil den 18. og 19. september. 

• ASAP afslutningsturnering lørdag den 9. oktober 
 
Tilmelding via Golfbox 

 
 
  

https://tandlaegen.dk/taastrup/taastrup-hovedgade/
http://asap.nu/


Nyt fra Hole Hunters: 
 

 

 

 

Så er tiden kommet til Hole Hunters’ 5. turnering i sæ-
sonen. Det er med stor glæde at kunne invitere til  

 

 BERGMANN GRUPPEN OPEN 

 

Turneringen afholdes lørdag d. 11. september kl. 13.30 

 

Læs mere om denne turnering her 

 

 

 

Nyt fra Pro’en:  

Golfrejse til Portugal i marts måned.  

Endelig ser det ud til, at vi igen kan komme på golfture. Jeg rejser med en gruppe på 14 til 
Portugal i november måned og kan nu komme med detaljer om turen i marts. 
 
19. - 26. marts med fly til Faro, hvor vi bor i middelalderbyen Lagos på Hotel Tivoli. Ho-
tellet er midt i byen og vi går ud til restauranter, der byder på skøn mad til meget rimelige 
priser. 
 
Golfbanen hedder Palmeras og har 3 sløjfer med 9 hullers, som vi spiller 5 dage. Der er 1 
"fridag", hvor der er mulighed for at se andet end golfbanen. Der er 4 dage med træning, 
hvor træningsbolde indgår. 
 
Prisen er kr. 10.795, - hvor der også indgår billeje og 2 middage samt morgenmad på ho-
tellet. Golfbag og kuffert er der naturligvis også betalt for. Send din tilmelding allerede i 
dag til mailto:jacob@jacobgolf.dk 
 

 

Med venlig hilsen 

Albertslund Golfklub  

post@albertslundgolklub.dk 

 

 

https://albertslundgolfklub.dk/3-turnering-i-saesonen-for-holehunters/
mailto:jacob@jacobgolf.dk
mailto:post@albertslundgolklub.dk

