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VEDTÆGTER 

 

Formål: 

At samle golfere m/k, der gerne vil spille golf, og sætter pris på socialt samvær. 

Betingelser: 

Man skal være medlem af Albertslund Golfklub, være fyldt 60 år, og have et handicap på max. 54. 

For at blive medlem skal du tilmelde dig via Golfbox under Klubturnering, marts- 60’er Klubben, og betale 

det fastsatte årskontingent. 

Sommersæson: 

Hver torsdag fra medio april til medio oktober, dog undtaget helligdage. 

Der vil i løbet af sæsonen blive afholdt diverse arrangementer, bl.a. en sommertur med overnatning. 

Årsprogram og kontingent findes på hjemmesiden og på opslagstavlen i klubhuset. 

Praksis for sommersæson: 

Vi spiller enten 9 eller 18 huller. 

Mødetid kl. 08.25 for 18 huller og kl. 10.15 for 9 huller. Vi spiller Stableford match med gunstart. 

Holdene dannes ved lodtrækning. Hver deltager lægger en bold, mærket med tydeligt for- og efternavn, i 

en pose mærket med Dame eller Herre, 9 eller 18 huller. 

Efter matchen samles vi på terrassen eller i klubhuset, hvor dagens præmier uddeles. 

Spil på banen: 

På den ugentlige matchdag er banen lukket for andre spillere indtil kl. 13.30. 
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Regler for vintergolf 

 

Vintersæson: 

Fra sidste torsdag i oktober til sidste torsdag i marts. 

Hvem kan deltage: 

Medlemmer af 60’er-klubben i indeværende sæson, samt medlemmer i Albertslund Golfklub, som ønsker 

at blive medlem i 60’er-klubben i den kommende sæson. 

Praksis for vintergolf: 

Man mødes kl. 09.40, hvor der er lodtrækning, og man spiller 9 eller 18 huller Stableford match.  

Holdene dannes ved lodtrækning, hver deltager afleverer en bold med tydeligt navn. 

Der er ingen præmierækker i vintergolfmatch, og de fremmødte står selv for afviklingen. 

Spil på banen: 

Banen er ikke lukket, men vi har tilladelse til gunstart, hvis der er mindst 16 medlemmer, som møder op til 

lodtrækning. 

Spillere, der allerede er på banen, har fortrinsret, og der skal flettes på hul 1/10 efter de for klubben 

gældende fletteregler. 

 

 


