
 

 

KLUB-INFO 1. APRIL 2022 

 

NYT FRA BESTYRELSEN: 

Golfens Dag: 

Golfens Dag nærmere sig med raske skridt. Den 24. april løber den af stablen.  

Hjælp klubben med at så mange som 

muligt bliver opmærksomme på dette 

arrangement. Del gerne opslaget til je-

res venner på Facebook og del også 

gerne opslaget til grupper, der kunne 

være interessante – det være sig en 

Facebook-gruppe for jeres bebyg-

gelse, Albertslund-grupper, Glostrup-

grupper, Tåstrup-grupper og lignende.  

På Golfens Dag den 24. april holder vi åbent hus fra kl. 10.00 til 14.00. Tilmeldingen vil 

blive åbnet på vores hjemmesiden i starten af måneden. 

NYT FRA KLUBSEKRETARIATET:  

Forår: 

Så lukker vi marts og star-

ter frisk op på april, men 

sikke et farvel til marts 

måned. 

Lad os håbe, at det hvide 

forsvinder, lige så hurtigt 

som det kom! 

Årsmærke mv.  

Der er stadig mange, som ikke har afhentet deres årsmærke og fribillet, så kom glad ind 

på kontoret og få det udleveret. Se åbningstiderne på hjemmesiden under sekretariatet. 

 

LÆS OM: Nyt fra Bestyrelsen, Klubsekretariatet, Dameklubben, 60’er-klubben, Turne-

ringsudvalget, Regeludvalget, Ungdomsudvalget, Boldopsamlingsansvarlige og PRO’en 

 

 



NYT FRA DAMEKLUBBEN: 

Dameklubben starter sæsonen onsdag den 6. april, og som altid er den første match 

suppematch. Vi spiller 9 huller, og efterfølgende skal vi have suppe til at varme os på. Mø-

detid kl. 16.30. 

Onsdag den 27. april har vi spisematch og her spiller vi også 9 huller. Mødetid kl. 16.30. 

Har du lyst til at være med, så tilmeld dig på Golfbox, eller send en mail til dame-

golf.2620@gmail.com 

Husk også vores Pink Cup - matchen for både kvinder og mænd. Det er lørdag den 

7.maj kl. 13.00. Tilmelding på Golfbox, eller på mail: damegolf.2620@gmail.com 

Vi glæder os til at se jer alle. 

 

 

NYT FRA 60’ER-KLUBBEN: 

Generel info: 

Formålet med 60’er-klubben er at samle golfere M/K, der gerne vil spille golf, men også 

lægger vægt på socialt samvær. 

Der er kun få betingelser, der skal opfyldes, for at blive medlem af 60’er-klubben:  

• Man skal være medlem af Albertslund Golfklub,  

• være fyldt 60 år og  

• have et handicap på max. 54. 

60’er-klubben afholder turneringer stort set hver torsdag i sæsonen. Se yderligere oplys-

ninger på Golfklubbens hjemmeside, 60’er-klubben. 

Sæsonstart: 

Første spilledag er torsdag den 7. april. Mødetid kl. 8.30 og 10.15 for henholdsvis18 hul-

lers og 9 hullers spil. Husk indmeldelse via Golfbox. Årskontingent er 275 kr. 

Tilmelding til arrangementer: 

• Showmatch torsdag den 19. maj. Der er åbent for tilmelding fra fredag den 15. april kl. 

8.00 

• Sommertur til Arasløv 15. til 18. august. Der er åbent for tilmelding fra fredag den 22. 

april kl. 8.00 

Beskrivelse af arrangementerne findes på hjemmesiden og på opslagstavle i klubhuset. 

mailto:damegolf.2620@gmail.com
mailto:damegolf.2620@gmail.com
mailto:damegolf.2620@gmail.com
https://albertslundgolfklub.dk/60er-klubben/
http://www.edc.dk/strandfelt/


 

NYT FRA TURNERINGSUDVALGET: 

Lørdag d. 30. april – om kun 30 dage starter turneringsæsonen: 

Der er ledige pladser til Golfekspertens Åbningsturnering både om formiddagen og efter-

middagen. Du kan også tilmelde dig de øvrige turneringer indtil udgangen af juli.  

Til årets første turnering bliver der serveret pølser og kartoffelsalat efter kampen. Du til-

melder dig via Golf Box eller fra linket på hjemmeside. https://albertslundgolfklub.dk/turne-

ringer/ 

Løbende turneringer: 

Sidste frist for tilmeldingen til Jacob træner og Sallie´s parturnering er søndag den 17. 

april. 

Scoreindtastning og scorekort: 

Vi fortsætter med elektronisk indtastning. Spillerne modtager et link og en kode, som giver 

adgang til elektronisk scoreindtastning nogle timer før turneringen starter. 

Fra i år vil der kun være et scorekort pr. startgruppe, som indleveres, når I har tjekket med 

den elektroniske indtastning.  

Vi mangler kun få frivillige. 

For at det sociale arrangement før/efter turneringen bliver en succes, vil vi meget gerne 

have 1-3 frivillige, der giver en hånd ved én eller flere af sæsonens turneringer. Opgaven 

er at anrette, måske hente det spiselige og hjælpe med, at køkkenet er ryddet, når vi af-

slutter 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 REGELUDVALGET: 

Vores nye greenkeeper – Kristian – har lagt godt fra start og været med til at gøre vores 

bunkere større og dybere – ikke mindst dybere. Det har flere af vores lidt ældre medlem-

mer nu bemærket og besværet sig lidt over det at komme ned og op af bunkerne. Vi har 

derfor haft en snak med Dansk Golfunion, der 

godt kan se problemet for ældre golfere.  

Vi har derfor indgået en aftale med Dansk 

Golfunion. Aftalen indebærer, at medlemmer 

over 65 år – mod behørig dokumentation – kan 

henvende sig i Sekretariatet, og her få udleve-

ret et ”klippekort”. Klippekortet giver adgang til 

4 frie drops ud af bunkere med ny bold. 2 frie 

drops, hvis man går 9 huller. En runde med brug af klippekort kan indgå som tællende 

runde. 

Bolde, der således efterlades i bunkeren, skal opsamles af en af de andre spillere i bolden 

uden klippekort eller af en tilsvarende spiller i en efterfølgende bold. 

  

 

 

 

NYT FRA UNGDOMSUDVALGET 

Så er det tid til at få græs under fødderne. Vi har allerede fået forsmag på foråret og håber 

på flere solrige dage. 

Søndag den 17. april (Påskedag) fra kl. 10-12, vil der være golf i børnehøjde - en kombi-

nation af leg og øvelser, hvor alle kan være med, børn, børnebørn og legesyge voksne.  

Skal familien luftes - så kom og vær med. 

Planen for i år var, at tilbyde teknisk træning med Per Ove om torsdagen og banetræning 

om mandagen. Desværre er der ganske få juniorer tilbage i klubben, og vi ser derfor tiden 

an i forhold til behovet for træning. Er der junior- eller ynglingespillere, som er interesseret 

i træning med Per Ove, eller banetræning med Bo og Flemming, så ring eller skriv til mig:  

Lene Strandby Andersen, tlf. 26289816, mail: strandbyandersen@gmail.com. 

mailto:strandbyandersen@gmail.com
http://rhodo-roskilde.dk/


NYT FRA BOLDOPSAMLINGSANSVARLIG: 

 

Det var en meget flot og 

solrig dag, som vi fik til 

at indsamle bolde på 

Drivingrangen.  

Vi var vel omkring12-15 

friske M/K, som sam-

lede ca. 8.000 bolde.  

Resten af vores bolde 

gemmer sig under bu-

ske, blade, mos og an-

det. Det bliver nok me-

get svært at finde dem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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!!  

mailto:jacob@jacobgolf.dk
http://www.kludene.dk/


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! 

 

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@albertslundgolfklub.dk 

Demodag: 

Der er demodag med Wilson og Cobra lørdag den 16. april kl. 12 – 15.  

HUSK der skal bestilles tid. Send sms til Jacob på 4212 3831. 

 


