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Nyt fra Bestyrelsen:  

Ekstraordinær generalforsamling: 

Husk, at vi afholder ekstraordinær generalforsamling mandag den 11. oktober kl. 18.00.  

Generalforsamlingen afholdes i klubhuset og formålet er at få lov til at optage lån til finansie-

ring af udvidelse af kapaciteten og nyt tag på Vesterled.  

Klubbens klubsekretær: 

Som bekendt har vi haft et stillingsopslag til jobbet i sekretariatet som ny klubsekretær. Inte-

ressen har været overvældende – vi har fået knap 20 ansøgninger.  

Vi har nu haft samtaler med en række kandidater og er nu i overvejelse og proces med hen-

syn til at træffe vores endelige valg. Når valget er truffet om forventeligt nogle dage, så vil vi 

melde det ud som nyhed på hjemmesiden. 

Klubbens træner: 

Vi er i fuld gang med at forhandle ny kontrakt med Jacob, og det er vores ambition, at Jacob 

også bliver vores træner i 2022. 

 

 

 

Nyt fra Klubsekretariatet:  

GOLF MED MERE: 

Efterårets 8 ugers forløb er snart slut. Tak for denne gang. Og stor tak til holdet bag denne 

succes. Uden jeres ihærdige indsats var det endt ganske anderledes. 

De 2 forløb i 2021 har forhåbentlig givet energi til at lave noget lignende i 2022. 

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

 
 

http://rhodo-roskilde.dk/


 

 

Nyt fra Herreklubben:  
Husk spisematch og generalforsamling i Herreklubben tirsdag den 5. oktober. Læs mere på 

Spisematch og generalforsamling. 

Vinterbørn: 

Vinterbørnene har sæsonstart sidst i oktober. Disse gæve herrer spiller hver tirsdag vinteren 

igennem. Der vil blive lavet et særligt opslag på hjemmesiden og i klubhuset om arrange-

mentet.  

Hold øje! 

 

 

 
 

 

 

 

Nyt fra Dameklubben:  
Kære alle damespillere både i Dameklubben og nye medlemmer. 

Tak for i år; det har som det plejer været en fornøjelse at være i Dameklubben sammen 

med jer.  

Vi holder pause nu med vores onsdagsturneringer indtil april næste år. MEN, vi har jo jule-

match lørdag den 20. november kl. 9.30. Tilmelding på Golfbox.dk.  

Alle voksne medlemmer af klubben uanset hcp, både mænd og kvinder kan deltage denne 

dag. 

Vi går kun 9 huller, for vi skal derefter i klubhuset for at spise en god frokost incl. snaps, 

som er med i prisen. Hvis din samlever, som ikke spiller golf, vil med til spisningen, så til-

meld på mail: damegolf.2620@gmail.com 

Vi glæder os til at se jer. 

Med venlig hilsen Dameklubben 

 

 

https://albertslundgolfklub.dk/spisematch-og-generalforsamling-i-herreklubben/
mailto:damegolf.2620@gmail.com
http://www.docpoint.dk/


 

 

 

 

 

 

Nyt fra 60’er-klubben: 
Så er efteråret over os, og sæsonen for 60'er-klubben nærmer sig sin afslutning. 

Sæsonen 2021 har heldigvis ikke været præget af coronarestriktioner i den grad, som vi op-

levede det i 2020. 

Vi har stort set gennemført alle de planlagte aktiviteter, som vi havde for 2021, showmatch, 

sommerfest, sommertur og udebanedag. 

Torsdag den 14. oktober holder vi afslutning med spil over 18-huller - kort hul 3, og fra rød 

tee. Derefter får vi noget godt at spise og hygger os et par timer, inden vi siger tak for denne 

sæson. 

Sidste frist for tilmelding er fredag den 8. oktober. Ønsker man kun at deltage i spisningen 

kl. 13.00 skal man sende en mail til kifle@privat.dk. 

Årets julefrokost er fastsat til torsdag den 9. december. Der vil på et senere tidspunkt 

komme mere angående tilmelding og indbetaling. 

Bestyrelsen vil gerne takke alle 60'er-klubbens medlemmer for den gode og positive tilslut-

ning, som I altid møder op med. 

Vi ses i 2022 - pas godt hinanden og jer selv. 

Hilsen Bestyrelsen 

 

 

 

 
 

  

mailto:kifle@privat.dk
http://www.kludene.dk/
http://www.edc.dk/strandfelt/


 

 

Nyt fra Turneringsudvalget og AGC Hole Hunters: 
Turneringssæsonen nærmer sig afslutningen.  
 
Som det fremgår af opslaget, så har Turneringsudvalget afslutningsmatch lørdag den 9. ok-
tober, hvor Turneringsudvalget samtidig markerer turneringsårets afslutning.  
 

NB: Der er stadig få pladser til ASAP afslutningsturnering. Tilmelding via GolfBox. 

 
Men så er det alligevel ikke helt slut, for AGC Hole Hunters afholder deres afslutningsmatch 
den 16. oktober, jf. opslag. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 



 
 

 

Nyt fra Pro’en:  

Golfrejse til Portugal i 2022: 

Tilmeldingerne er i fuld gang. 

Algarve fra 19. marts - 26. marts. Vi bor i den historiske by Lagos, der ligger ud til havet og 
spiller alle dage på Palmeras, der har 3 x 9 huller og har en fantastisk udsigt udover Atlan-
terhavet. 

Lissabon fra 27. marts - 3. april. Vi bor I den charmerende Caldas da Rainha, der ligger 
inde i landet ca. 1 time nord for Lissabon. Vi spiller vores golf 25 min kørsel fra banerne 
Royal Obidos og Praya Del Rey, der ligger tæt ved Atlanterhavet. Begge baner ligger smukt 
og lever 100% op til det man kan forvente af Portugal. 

Begge ture koster kr. 10.795, - Er du blevet fristet, så smid en mail og jeg sender dig flere 
oplysninger. mailto:jacob@jacobgolf.dk 

 

Tilbud fra golfboden: 

• Golfsæt fra Cobra: Herre- eller damesæt komplet, dvs. med bag, putter, driver, fair-
waykølle, hybrid samt jernene.  Pris kr. 6.595, - 

• Cobra jernsæt til damer: kun jern 6, 7, 8, 9, pw og sw.  Pris kr. 3.295, - 

• Drivere, jeg har stadig et lille udvalg af Cobra og Wilson drivere fra kr. 1.400, - 

• Diverse Bolde med klub logo, vinterhandsker 

 

Lørdag den 2. oktober er jeg i Albertslund mellem kl. 11.30 – 15.00, samt de næste 
mandage til og med den 18. oktober 

 
 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Albertslund Golfklub  

post@albertslundgolklub.dk 
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