KLUB-INFO DECEMBER 2021

LÆS OM: Nyt fra Klubsekretariatet, Hoplaudvalget/Dameklubben, 60’er-klubben, Turneringsudvalget, Greenkeeperne og PRO’en

Nyt fra Klubsekretariatet:
Nyt medlem til rengøringsholdet:
Rengøringsholdet søger en ekstra deltager. Klubhuset bliver året igennem gjort rent af et
hold medlemmer. De skiftes til at holde huset pænt, med rengøringstjansen fordelt hen
over året.
For denne indsats modtager deltagerne en kompensation, der betaler en stor del af kontingentet.
Interesserede kan henvende sig til Ulla Høvring eller Alic Hougaard.
Kontaktoplysninger: Ulla – 2442 9974 Alic – 2016 6099. Kontakt en af dem, hvis du vil
høre mere.

Julekalender 2021:
Igen i år kører der en julekalender på hjemmesiden.
Hver dag åbnes en ny ”låge” med et spørgsmål.
Svarene på alle spørgsmål skal samles i en mail, som
lige efter jul sendes til post@albertslundgolfklub.dk
Svarene skal sendes inden den 29.12. og vil blive
gennemset hurtigt derefter.
Den med flest rigtige besvarelser vil vinde et par gode
flasker vin.

Sekretær emeritus:
En glad sekretær takker af. Efter mere end 10 år er det slut for enden af december 2021.
Det har været noget af en rejse. Mange medlemmer har været med hele vejen (217) og
mange er kommet til (287). Mange flere har været
gennem kontoret og er væk igen.
Sjovt, spændende, interessant og til tider arbejdsomt. Jeg kan kun håbe at have ydet medlemmerne god service, at jeg har været et aktiv for
klubben og en ressource for udvalg og ikke mindst
bestyrelsen.
Jeg har fået lov at arbejde sammen med de sjoveste, de mest dedikerede, de vedholdende, faktisk
de mest fantastiske mennesker undervejs.
Ikke alle er i live i dag.
Tak for tilliden og tiden.
Jeg bliver i klubben som ordinært medlem…. Håber jeg. Jeg vil jo egentlig gerne spille noget golf.
Der er mange grupperinger, der har inviteret mig
til at deltage i netop deres niche. Indtil videre har
jeg sagt nej til alt.
Jeg har en enkelt opgave i klubben omkring regnskab – og så må vi se, hvad der ellers
kan blive tid til.
Hilsen Jesper Helmer Petersen

Nyt fra Hoplaudvalget/Dameklubben:
Bankospil:
Så er det nu du kan sikre dig juleanden. Kom til vores bankospil i klubhuset:
Mandag den 6. december kl. 19.00. Dørene åbnes kl. 18.30

Igen i år vil der være bankospil i klubhuset. Det er Hoplaudvalget/Dameklubben, der igen står for arrangementet, hvor ALLE er velkomne til at
forsøge sig med tal og brikker.
Der er ingen tilmelding - du møder
blot op.
Der er de sædvanlige flotte præmier
til først de 5 almindelige spil, og siden
til det store ekstraspil, som flot runder aftenen af. Der er også sidegevinster.
Prisen er kun 50,00 kr. for 3 plader og 5 spil. Og så er der også gratis kaffe og småkager
under spillet.
Medbring både held og lykke - og, husk taske eller poser til at hjembringe dine gevinster. Og tag gerne dine egne brikker med til pladerne.
Hoplaudvalget / Dameklubben

Nyt fra 60’er-klubben:
HUSK, at vi mødes til JULETURNERINGEN torsdag den 9. december kl. 09:30 med
gunstart kl. 10:00. Og mangler du golfudstyr til dig selv eller som gave, så kik på Golfbodens opslag nedenfor.

Nyt fra Greenkeeperne:
Nu er vinteren over os og vinterbanen står klar til frostdagene.
Så hvis der er frost om morgenen og folk går ud på vinterbanen, så sæt kæden for på hul
1, så de næste kan se, at der spilles vinterbane.
Når der kommer mere varig frost, er det kun vinterbanen, der er åben.
Ved frost er det ikke tilladt at bruge persontransporterende køretøjer på banen (dog er
greenkeeperne undtaget).

Og så kommer det kedelige; måtterne er lagt frem og skal bruges, eneste undtagelse er
når du bruger putteren. Du finder måtterne ved klubhuset og husk at returnere dem efter
brug.
Det er tilladt at overgå til bærebag.
Glædelig december og ikke mindst Jul, og vi glæder os til, at vi kan komme tilbage til den
normale bane.
Greenkeeperne

Nyt fra Turneringsudvalget:

Har du lyst til at spille regionsgolf?
Hvis man deltager i Regionsgolf, spiller man på et hold bestående at 4 herrer og 2 damer.
Der spilles hulspil, og man møder 2-3 klubber både ude og hjemme.
Det koster ikke noget at deltage, men det forventes, at man bliver og spiser sammen med
holdet og modstanderne efter kampen, og det er for egen regning!
Turneringsudvalget vil gerne have en fornemmelse af, hvor stor interessen for Regionsgolf er blandt medlemmerne, så vi kan tilmelde et passende antal hold.
Det er tit en udfordring at planlægge vore hjemmekampe, så
igen i år vil vi forsøge at lægge nogle af kampene lørdag eller
søndag eftermiddag, hvor der ofte er god plads på banen!
For at give så mange medlemmer som muligt mulighed for
at spille Regionsgolf, vil vi i B, C
og D-rækkerne danne hold på 6-7 herrer og 3-4 damer, som
deler kampene imellem sig!
Du kan tilmelde dig til regionsgolf via Golfbox. Gå til ’Klubturneringer’ og skift til 2022.
Hvis du ikke ønsker at være tilknyttet et fast hold, men gerne
vil være reserve, hvis vi mangler en spiller til en kamp, kan
du skrive det som kommentar i tilmeldingen!
Seneste frist for tilmeldingen er 9. januar.
I løbet af marts bliver alle, som har tilmeldt sig, indkaldt til et møde, hvor vi endelig sammensætter holdene og finder holdkaptajner. Datoen bliver offentliggjort på klubbens hjemmeside og i KLUB-INFO i starten af februar.
Med venlig hilsen Lars Engel

Nyt fra Pro’en:
Golfboden har BLACK THURSDAY 9/12:
• Tilbud på golfbolde med Albertslund GK-logo! 1 dusin for kr. 200,- og 2 dusin for kr.
350,-. Fås både som herre- og damebolde.
• Vinterhandsker fra Abacus kr. 200,- for et par.
• Golfudstyr på tilbud! Driver, hybrid, wedges, hele sæt!
Vil du gøre et godt køb? Jeg åbner boden torsdag den 9.december kl. 12:00 – 13:30.
Har du lige spillet 60’er-klubbens juleturnering, så kan du lige nå at komme forbi inden frokosten, men alle andre er selvfølgelig også velkomne. Passer tiden ikke, så ring eller skriv.
Golfjulegaven skal nok komme i hus.

Golfrejserne til foråret 2022:
• Algarve: 19-26/3 - få pladser tilbage.
• Lissabon (Obidos/Praya del Rey): 27/3-3/4 ligeledes ledige pladser.
Turene koster kr. 10.795, - og de dage, hvor middagen ikke indgår i prisen, går vi ud på
nogle lokale, hyggelige restauranter og spiser for under 30 € inkl. vin og kaffe!!
Er du blevet fristet så smid en mail mailto:jacob@jacobgolf.dk og jeg sender dig flere oplysninger.
Alle medlemmer ønskes en Glædelig Jul og et Godt Nytår.

Med venlig hilsen
Albertslund Golfklub
post@albertslundgolklub.dk

