
 
 

KLUB-INFO MAJ 2022 

 

 

NYT FRA BESTYRELSEN: 

GOLFENS DAG MV: 

Tak for en skøn Golfens Dag, hvor ca. 70 interesserede mødte 

op og prøvede. Vi takker alle de frivillige og ikke mindst, byder 

vi velkommen til vores nye medlemmer, som tog imod dagens 

tilbud. 

Den store tilslutning til dagen skyldes måske også, at vi fik rig-

tig god omtale i af dagen i Albertslund Posten. 

Vi prøver selvfølgelig igen at være med næste år. Men kender 

Du nogen, som gik glib at dagens tilbud, så lad dem kontakte 

kontoret. 

Ligeledes har vi fået startet årets Golf Med Mere. De kører på med golftræning og hygge.  

Tag godt imod alle de nye, så de føler sig velkomne i klubben. Det er noget vi alle kan 

hjælpe med.  

Bæredygtig Bundlinje 2.0: 

Vi deltager i samarbejde med Gate 21 i et projekt, hvor vi ser på affaldshåndtering i golf-

klubber og ikke mindst på golfbanen. Herudover er der fokus på bæredygtighed i naturen.  

Affaldshåndtering: 

I løbet af maj kommer der nye affaldscontainer opdelt til de rigtige fraktioner. Det er faktisk 

et lovkrav. 

Herefter kommer der mindre opsamlingsbokse med plads 

til de nødvende fraktioner forskellige steder ved og i klub-

huset samt på Vesterled.  Senere kommer der et system, 

så den enkelte kan samle sit affald under spil på banen og 

der vil herefter ikke være skraldespande på banen. 

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

Turneringsudvalget og PRO’en 



Når vi er klar, vil der blive orienteret meget grundigt med skiltning/piktogrammer og 

grundig vejledning herunder fysisk tilstedeværelse i alle klubber i klubber. 

Bæredygtighed i naturen - Vildt med vilje: 

Vores ekstra bidrag - udover det vi allerede gør – vil i år bestå af, at den lille vold på parke-

ringspladsen ikke blive klippet bortset fra en kant, så det er muligt at komme rundt om bi-

len. Nogle vil nok kalde det grimt - med vilje. 

Volden ved hul 1 vil stadig blive holdt pæn – med vilje. 

 

 

 

 

NYT FRA KLUBSEKRETARIATET:  
I perioden 9. maj til 13. maj er kontoret lukket, men henvendelse via mail vil blive be-

svaret. 

Årsmærke mv.: 

Har du endnu ikke fået dit årsmærke og greenfee-billet, så kom glad på kontoret og hent 

det  

GLFR: 

Klubben har besluttet at gå helt GLFR. Med GLFR får vi en præcis opmåling af vores bane 
og sker der ændringer på banen, kan vi selv opdatere baneguiden  

GFLR har også en app. Vi ved, at ca. 176 har installeret den gratis 
variant, der findes. Når vi får opdateret til klubbens app, har vi mulig-
hed for at sende beskeder til alle, som har app’en installeret. Det be-
tyder, at oplysninger fra greenkeeperne og klubben kommer direkte 
på din telefon; samtidig opdateres hjemmesiden med informatio-
nerne. 

GLFR er begyndt på arbejdet og det samme er klubben. Inden længe vil vi afholde et info-
møde, der viser og forklarer de fordele, som GLFR giver, fx kan du via app’en opdatere di-
rekte i GolfBox, og dermed holde styr på dit hcp. 



 

 

FY – FY – FY: 

Klubben er ved at undersøge strømforbruget i og omkring skabene i 

bl.a. Vesterled og i den forbindelse var denne strømmåler lagt på et 

skab i annekset. 

Der er tilsyneladende en som kunne bruge en sådan, så når du er 

færdig med den, vil du så være venlig at lægge den tilbage ASAP, 

enten på skabet, hvor du tog den, eller aflever den på kontoret, så vi kan fortsætte vores 

undersøgelse/tests.  

 

NYT FRA DAMEKLUBBEN: 
Så er vi godt i gang i Dameklubben med vores onsdagsspil og spisematcher. 

Har du lyst til at være med i vores dameklub, skal du være velkommen. Vi spiller golf hver 

onsdag, både om formiddagen og også om eftermiddagen. 

Hvis du vil være en del af os, så send en mail til damegolf.2620@gmail.com. 

________________________ 

Har du husket at tilmelde dig til Pink Cup-turneringen??? 

Vi spiller Pink Cup lørdag den 7. maj kl. 13.00. Pink Cup er til fordel for kampen mod 

brystkræft, som desværre rammer alt for mange. 

ALLE som er fyldt 18 år kan deltage, både mænd og kvinder med max hcp 54. Kom og 

støt en god sag; din betaling går ubeskåret til kræftens bekæmpelse. 

Efter matchen vil der være ET LET MÅLTID MAD, så husk at tage en mellemmad med. 

Tilmelding senest 4. maj kl. 12.00 på GolfBox, eller på mail: damegolf.2620@gmail.com 

Vi glæder os til at se jer alle. 

 

 



 

NYT FRA 60’ER-KLUBBEN:  

Showmatch: 

Vi afholder Showmatch torsdag den 19. maj, husk tilmelding i GolfBox senest fredag den 

13. maj. 

Sommertur til Arasløv i Sverige: 

Sommerturen går som bekendt til Arasløv i Sverige, og foregår fra 15. til 18. august. Til-

melding foregår i GolfBox, og tilmelding kan foretages indtil fredag den 20. maj. 

 

 

 

NYT FRA TURNERINGSUDVALGET: 
Det er nu blevet sæson for Regionsgolf, og i de næste to måneder skal vi spille 14 hjem-

mekampe fordelt på flere af ugens dage. 

1. Tee bliver lukket ca. 1 time ved start, så åbnes der 1/2 time, hvorefter der lukkes igen i 

50 minutter. 

Det er en god ide at se i GolfBox, om banen er lukket, før du tager af sted! 

Der er sendt program ud til alle, der har tilmeldt sig en af de løbende turneringer. Husk at 

aftale kampene i god tid, så I ikke får problemer med ferie eller lign. i slutningen af perio-

den! 

  

 

 



 

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

Fællestræning sommer - start 23. maj: 

 Seniorhold 13-14  

 Fællestræning 17-18 

 Fællestræning 18-19 

 

Gældende for alle hold: 5 x 1 times træning og ingen træning den 6/6 (pinse). 

Sommertræning: 

Uge 29 er der pladser, men uge 30 er alt optaget. 

Udstyr, bolde, handsker: 

Gik du glip af demodagen med Cobra og Wilson? Fortvivl ikke, jeg har et stort udvalg af 

både nye og gamle modeller - kom ud en mandag, eller lørdag den 6.maj mellem kl. 12.30 

og 14:00, hvor der er gode tilbud: 

1 dusin bolde med klublogo og en Wilson handske kr. 325,- 

Golfrejse 2023 

Er du interesseret i at rejse til enten Sydafrika eller Portugal? Tag fat i mig og hør om tu-

rene sydpå, der alle byder på golf, god mad, vin og masser af oplevelser, der giver minder 

for livet . 

 

 

 

 

 
 

 

Med venlig hilsen  
Albertslund Golfklub 
post@albertslundgolfklub.dk 


