
 

 

KLUB-INFO MARTS 2022 

 

 

NYT FRA BESTYRELSEN:  

Generalforsamling: 

Generalforsamlingen er vel gennemført. 49 medlemmer var mødt op, så tak for dette frem-

møde og tak for opbakningen til den nødvendige kontingentforhøjelse.  

Vi fik en ny kasser og en ny suppleant til bestyrelsen, da Susanne Friis og Knud Heinrich 

skiftede plads, da Knud takkede af efter 14 års tro tjeneste som kasser i klubben. 

Klubbens pris gik i år til Reni Greve, for hen-

des arbejde med begyndere og kaniner igen-

nem mange år, samt hendes arbejde i ”Golf 

med mere”.  

Der var endvidere hædrende omtale af tea-

met omkring Golf med Mere: Kirsten Brun 

Pedersen, Ann-Marie Løndrup, Torben Sten-

toft og Bebs Andersen. 

Sæsonstart: 

Golfsæsonen står for døren, foråret pibler frem.  

Vi har som altid brug for, at alle medlemmer bakker op om at slå på tromme blandt naboer, 

kolleger og venner om de tiltag, der sættes i værk for at tiltrække nye medlemmer. Det 

gælder fx vores forløb Golf med Mere og Golfens dag.  

Spred gerne budskabet via jeres egne sociale medier, så vi kan få flere nye golfere til at 

blive medlemmer i klubben.  

Vi ønsker alle en god sæson.  

 

  

LÆS OM: Nyt fra Bestyrelsen, Klubsekretariatet, Dameklubben, Turne-

ringsudvalget, Baneudvalget, Kunstvalget og PRO’en 

 

 



 

 

NYT FRA KLUBSEKRETARIATET:  

Mere Sæsonstart: 

Så er marts her. Den sidste vintermåned eller den positive udgave, den første forårsmå-

ned. Inden vi ser os om, kommer april og sæsonen starter, men vi har lige en opgave: 

Søndag den 13. marts kl. 10.00 er den årlige boldopsamlingsdag, så du må meget gerne 

møde op og hjælpe med at samle bolde op på volden ved rangen. 

 

Kom glad og hjælp til – jo flere jo bedre og så kan vi få fyldt tårnet op igen. 

 

Golf med Mere og Golfens Dag: 

Her i april gentager vi succesen fra sidste år, nemlig forløbet ”Golf med Mere”. Der er sta-

dig få ledige pladser. Så kender du en, som kunne have godt af at begynde på golf, så er 

dette forløb en forrygende måde at gøre det på. Kontakt Susanne Friis. Email: susanne-

friis@youmail.dk eller tlf. 2679 2763 

Søndag den 24 april afholdes dette års Golfens Dag, og helt som vi plejer, åbner vi klub-

ben for nysgerrige – men mere om det senere. 

Kontoret: 

Sekretæren skal lade op til sæsonen, så kontoret vil være lukket fra mandag den 7. marts 

til den 27. marts. Der vil være frivillige på kontoret noget af tiden. 
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Reminder: 

I forrige udgave af KLUB-INFO efterlyste vi brugere af el-opladning i bagrummene. Antallet 

af tilbagemeldingerne svarer slet ikke til det antal opladere, man kan se i bagrummene, så 

hvis du endnu ikke har meldt tilbage, så please -gør det nu. Send mail til post@alberts-

lundgolfklub.dk og skriv "Bruger El til opladning" i emnefeltet. 

 

 

 

NYT FRA DAMEKLUBBEN: 

Onsdag den 6. april starter dameklubben op med Suppematch. Vi mødes senest kl. 

16.30 og spiller kl. 17.00 

Har du lyst til at være en del af Dameklubben, er du velkommen til at deltage denne dag. 

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

Vi glæder os til at se jer alle igen efter en lang vinter. 

 

 

 

NYT FRA TURNERINGSUDVALGET: 

Tilmelding til turneringer i forår og sommer 2022 åbner på fredag: 

Foråret og golfsæson 2022 er på vej. Vi starter med  

• Golf Expertens åbningsturnering lørdag den 30. april,  

• Carlsbergs 3-dagsturnering for par torsdag den 26. maj til søndag den 28. maj,  

• Søndag den 12. juni afvikler vi en parturnering med tilfældig makker fra Albertslund 

Golfklub (sponsor er på vej) og endelig er der  
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• Docpoint aftenturneringen tirsdag den 12. juli, som afvikles i samarbejde med Herre-

klubben.  

Herudover er der de 2 løbende turneringer, hvor der spilles hulspil: Jacob-træner individuel 

og Sallie’s parturnering. I år afsluttes begge turneringer med indledende gruppespil og her-

efter cupturnering. Ved begge turneringer kan du selv bestemme, om du vil spille fra rød 

eller gul tee. 

Du tilmelder dig via Golfbox. Fra fredag den 4. marts kl. 12.00 vil der være link på klub-

bens hjemmesiden. I forbindelse med tilmeldingen må du meget gerne betale enten via 

bank eller MobilePay.   

Husk at skrive hvilken turnering du betaler for. Det gør arbejdet for den økonomiske an-

svarlige meget lettere. 

Spiller-scoreindtastning og scorekort: 

Vi fortsætter med elektronisk indtastning og i år vil der blot være ét fysisk scorekort til hvert 

hold. 

Vi søger frivillige – vi har en del, men kan godt bruge et par stykker 

mere: 

Der har været en fantastisk støtte fra frivillige i 2021, og uden den støtte er det svært at af-

vikle den sociale del af turneringen på god vis. 

Opgaven er at anrette, måske hente det spiselige og hjælpe med, at køkkenet er ryddet, 

når vi afslutter dagen. Det udelukker ikke, at man deltager i turneringen, faktisk betyder 

det, at man er sikret en start tæt på klubhuset.  

Har det din interesse, må du meget gerne kontakte Svend på 4072 4474 eller turn@al-

bertslundgolfklub.dk   
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NYT FRA BANEUDVALGET: 

Poul har jo skiftet græsgange og vi har været på 

jagt efter en fuldgod erstatning. Den har vi fundet i 

Kristian Petersen.  

Tirsdag den 1. marts kan vi således byde velkom-

men til Kristian Petersen, vores nye greenkeeper. 

Kristian har spillet golf hos os i flere år, så en del 

kender ham og han kender banen. Og han har er-

faring, da han for nogle år siden har været green-

keeper i Brøndby. 

Vi glæder os til et godt samarbejde.  

 

 

NYT FRA KUNSTUDVALGET: 

Holger Pedersen, den nye formand for Kunstudvalget, har ar-

bejdet hurtigt og har allerede lavet en aftale om en udstilling, 

som annonceres under titlen:  

Farverig udstilling med Christina Christiansen 

Glæde og energi er, hvad billedkunstner Christina 

Christiansen ønsker at formidle i sine værker.  

Kom og oplev udstillingen i Klubhuset fra onsdag den 

9. marts – 16. maj, hvor hun udstiller malerier fra 

forskellige universer. 
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NYT FRA PRO’EN:  Mail. jacob@jacobgolf.dk eller Tlf. 4212 3831 

Undervisningen starter i april og der er mulighed for at få træning med 

Per Ove og Jacob  

Mandag den 4. april er den første officielle undervisningsdag. Der er mulighed for indivi-

duelle lektioner. Forårets fællestræningshold er alle fuldt booket.  

Torsdag den 21. april er første dag, hvor Per Ove underviser og det sker mellem kl. 16 - 

20. 

Mandag den 23. maj starter Senior fællestræning kl. 13-14; der er stadig pladser på dette 

hold!!  

Sommertræning med Per Ove og undertegnede igen i år. Har du/ lyst til at deltage i denne 

legendariske uge er der plads i uge 29, og i uge 30 der er én plads! 

Demodag:  

Der er demodag med Wilson og Cobra lørdag den 16. april kl. 12 – 15. HUSK der skal be-

stilles tid. Send sms til Jacob på 4212 3831. 

Tilbud på bolde og udstyr: 

Wilson bolde med Albertslund GK påtrykt er på lager. 1 dusin kr. 225,- / 2 dusin kr. 400,- 

Cobra golfsæt til herrer og damer: Fly XL-sæt m. jern, woods, driver, putter og bag kr. 

6.595,00 

Herre Cobra F-MAX sæt 5-PW = kr. 4.495,00. Cobra damesæt kr. 4.495, -. Wedges fra 

Cleveland og Wilson fra kr. 995,- 

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Albertslund Golfklub  

post@albertslundgolklub.dk 
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