KLUB-INFO NOVEMBER 2021(ny version)
LÆS OM: Nyt fra Bestyrelsen, Klubsekretariatet, Dameklubben, 60’er-klubben,
Ungdomsudvalget, Gåpigerne og PRO’en

Nyt fra Bestyrelsen:
Arbejdet med udskiftning af taget på Vesterled er nu godt i gang. Efter opfordring fra en
tidligere formand har bestyrelsen ansøgt Albertslund Kommune om tilskud til denne store
udgift.
Det vil klæde kommunen at støtte op om vores idrætsklub ligesom de gør over for andre af
kommunens klubber.

Hjælp til Sponsorudvalget:
Vores sekretær i Sponsorudvalget har meddelt, at hun takker af efter en stor indsats i 7 år.
Tusind tak for indsatsen.
Som I har kunnet se i tidligere nyhedsbreve er der stort behov for et antal (2-4) personer,
der vil yde nogle timer på følgende:
1) Bevare kontakten til eksisterende sponsorer.
2) Forsøge at tiltrække nye sponsorer.
3) Medvirke til at afvikle den årlige sponsordag.
Vi håber, at nogle af medlemmerne kunne tænke sig at yde en indsats på dette område.
Kontakt gerne kontoret eller formand Aksel Beckmann ved interesse.

Nyt fra Klubsekretariatet:
I denne tid kommer der ikke så mange i klubhuset… og så alligevel.
Under alle omstændigheder er rutinerne fra sommerens hverdag ikke længere i gang. Vejret skifter og nogle spillere vil gerne sidde ude efter spillet – andre vil sidde inde. Alt det er
fint og godt.
Vi skal bare have klubhuset lukket hver dag. Her er det specielt ”havedøren” vi tænker på.
Den bliver låst op, når spillere gerne vil gå frem og tilbage til terrassen. Friske folk åbner
døren – og lader den stå åben for de næste spillere, der kommer… Det ender bare ikke
særlig godt, når de sidste spillere er gået hjem. Døren står altså ofte åben – og det er nok
ikke så godt.
SÅ HUSK at låse døren, hvis du har åbnet den!
Eller som det mindste… lad ansvaret gå i arv!
På forhånd tak.

Nyt fra Dameklubben:
Så har efteråret rigtig taget fart, og julen nærmer sig. Derfor har vi selvfølgelig også i år

JULEMATCH FOR ALLE VOKSNE I KLUBBEN UANSET HCP
Lørdag den 20. november med mødetid kl. 9.30. Tilmelding på Golfbox.
Vi spiller 9 huller; derefter en dejlig julefrokost inkl. snaps i prisen, som kun er kr. 100,Din ægtefælle eller kæreste, som ikke spiller golf, kan sagtens deltage i frokosten. Send
en mail til: Damegolf.2620@gmail.com
Vi glæder os til at se jer - hilsen fra Dameklubben.

Nyt fra 60’er-klubben:
Juleturnering/julefrokost:
Juleturneringen afholdes torsdag den 9. december, og vi spiller 9 hullers foursome med
start kl. 10.00. Se opslag på hjemmeside eller i klubhuset.
Tilmelding på Golfbox senest fredag den 25. november

Vintersæson:
Vi mødes hver torsdag kl. 9.40 og spiller 9 eller 18 huller. Se opslag på hjemmesiden eller
i klubhuset.

Nyt fra Ungdomsudvalget:
Så er træningen slut for i år. Tak til alle spillere, forældre og trænere.
Der blev desværre ikke nogen Efterårsferiegolf og afslutning i år, men vi prøver igen i
2022.

Nyt udstyr:
Vi har søgt og fået puljemidler fra DIF og DGI's foreningspulje til blandt andet at købe et
nyt slags træningsudstyr.
Det blev prøvet søndag den 24. oktober af både børn og voksne, og det skal vi helt sikkert
gøre igen til næste år. Kæmpe tak til Erik for at hjælpe med arrangementet.

Nyt fra Gåpigerne:
Kære alle damer, som er medlem af Albertslund Golfklub.
Fra den første onsdag i november til den sidste onsdag i marts starter gåturene fra klubhuset kl. 10 for alle de damer, som ikke har lyst til at spille golf i den kolde tid.
Turene plejer at tage 1 -1 1/2 time, og er rundt i vores område. Vi tager også ture væk fra
Albertslund, men det er noget vi aftaler.
Man skal bare møde op kl. 10, ikke melde sig til eller fra. Efter turen får vi en snak indenfor
over en selvbetalt kop kaffe.
Venlig golf/gåturshilsen Dot Bertram (mobil 24617336- mail arne.dot@post.tele.dk)

Nyt fra Pro’en:
Golfrejser til Portugal 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 Atlanterhavet.
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 og 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 mailto:jacob@jacobgolf.dk og jeg sender dig flere oplysninger.

Golfsæson 2022:
Det er med fornøjelse, at jeg underviser igen til næste år i Albertslund og ligesom i år, er
det mandagen, der bliver den primære dag. Derudover vil der være udvalgte lør-/søndage
og naturligvis Sommertræningen i uge 29 og 30.
Endvidere er det nu aftalt, at Per Ove Møller vil træne torsdage, hvor der om eftermiddagen vil være træning for henholdsvis ”Golf med mere” samt juniorerne. Efter denne træning vil der være Fællestræningshold/individuel træning.
I det nye år vil vi i KLUB-INFO fortælle om Fællestræning og om Demodage med mine leverandører.

Med venlig hilsen
Albertslund Golfklub
post@albertslundgolklub.dk

