
 
 

KLUB-INFO JUNI 2022 

 

NYT FRA BESTYRELSEN: 

Sponsorudvalget ønsker sig brændende en frivillig, der vil hjælpe med sekretærarbejdet i 

udvalget. Læs derfor det stillingsopslag, som Sponsorudvalget har under punktet Nyt fra 

Sponsorudvalget. 

Nye medlemmer: 

Husk at tage godt mod vores næsten 40 nye medlemmer, når I møder dem på banen.  
 

NYT FRA KLUBSEKRETARIATET: 

GLFR – KLUBBENS NYE GOLFER APP: 

Er du endnu ikke kommet i gang med golfer-app’en, så gå ind 

på vores hjemmeside: https://albertslundgolfklub.dk/glfr-klubbens-

nye-golfer-app/ 

Her får du en grundig gennemgang af, hvordan du skal komme i 

gang og hvordan man bruger den. 

Skulle du have brug for lidt yderligere hjælp, så kik ind i Sekreta-

riatet, så hjælper jeg gerne. 

Et lille nødråb: 

Vi er en lille hyggelig klub, hvor vi er mange, der har biler, og vi er rigtig glade for dem. 

Hvad vi ikke er glade for, er ”Bilka-buler” uden der er seddel i vinduet med rigtige kontakt-

informationer, så forsikringsselskabet kan ordne det.  

Der er jo tale om et uheld og det er rigtig trist, at det er skaderamte, som skal stå med reg-

ningen. 

 

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

ringsudvalget, Kunstudvalget, Sponsorudvalget og PRO’en 

Turneringsudvalget og PRO’en 

 

 

https://albertslundgolfklub.dk/glfr-klubbens-nye-golfer-app/
https://albertslundgolfklub.dk/glfr-klubbens-nye-golfer-app/
http://www.visitcarlsberg.dk/


NYT FRA DAMEKLUBBEN: 

Tak til alle jer, som gjorde en indsats til vores Pink Cup - både med køb af lodder og delta-

gelse i selve matchen. Det var en dejlig dag med mange glade spillere. 

Skt. Hans matchen, torsdag den 23. juni kl. 17. 

Vores næste arrangement, som vi laver for hele klubben, er Skt. Hans matchen. Vi spiller 

9 huller.  

Tilmelding på Golfbox. Pris kr. 50,-   indbetales til vores bankkonto 2275 - 6888 980 111 

Du tager selv din mad med til grillen, og dit gode humør, som du plejer. Vi sørger for kaffe 

og kage, og som sædvanligt bliver der tændt bål senere. 

Vin – øl – og vand skal købes i klubben. 

Din ægtefælle / kæreste, som ikke spiller golf, er også velkommen til spisning og hygge. 

Send en mail for tilmelding på:  damegolf.2620@gmail.com 

Spisematch: 

Vores næste spisematch i Dameklubben er onsdag den 29. juni kl. 17. Er du ikke medlem 

af Dameklubben, er du velkommen til at komme denne dag. 

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

Vi ønsker jer alle en fortsat god sommer 
 

 
 

NYT FRA 60’ER-KLUBBEN: 

Sommertur til Arasløv i Sverige: 

Sommerturen går til Arasløv i Sverige, og foregår i tiden fra 15. til 18. aug. Tilmelding fore-

går i Golfbox, og tilmelding er åben indtil fredag den 10. juni. 

Sommermatch: 

Sommermatchen er torsdag den 7. juli og tilmelding i Golfbox er åben fra fredag den 10. 

juni. Tilmelding i Golfbox 9 huller. Tilmelding i GolfBox 18 huller. Program kan ses på 

60’er-klubbens hjemmeside og på opslagstavlen i klubhuset. 

Sankt Hans dag 

Torsdag den 23. juni er der Sankt Hans match om aftenen. Derfor er der ikke 60’er-klub 

denne dag. 

https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/?language=1030#/competition/3218400/info
mailto:damegolf.2620@gmail.com
mailto:damegolf.2620@gmail.com
https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/?language=1030#/competition/3227854/info
https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/?language=1030#/competition/3223242/info
https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/?language=1030#/competition/3223185/info
https://albertslundgolfklub.dk/60er-klubben/#Opslagstavle
http://www.green2green.dk/


 

 

 

 

 

NYT FRA TURNERINGSUDVALGET: 

Tilmelding til de næste turneringer: 

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

Golfklub. Vi spiller Texas scramble i par på dagen. Der er både morgenmad og frokost til 

dette arrangement. Sidste frist for tilmelding via GolfBox er lørdag den 4. juni. Der er 

mange ledige pladser!! 

Tirsdag den 12. juli afvikles Docpoint aftensturneringen i samarbejde med Herreklub-

ben. Sidste frist for tilmelding via GolfBox er torsdag den 9. juni.  

Husk at skrive hvilken turnering, du betaler for - det gør arbejdet for den økonomisk 

ansvarlige meget lettere. 

Tilmelding til resten af årets turneringer, herunder klubmesterskaberne, åbner torsdag den 

23. juni fra morgenstunden. 

 

 

 

https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected=%7bCC74A204-A100-4547-9A48-63BF5E02C2D2%7d&language=1030&#/competition/3262569/info
https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected=%7bCC74A204-A100-4547-9A48-63BF5E02C2D2%7d&language=1030&#/competition/3264235/info
http://www.docpoint.dk/
http://www.tg-clean.dk/


NYT FRA KUNSTUDVALGET: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunstudvalget v/Holger P. har gjort 

det igen.  

Man har fundet en ny kunstner, der 

her ultimo maj hænger billeder op i 

vores klubhus.  

Billederne vil være ophængt i vores 

klubhus i ca. 2 måneder.  

Kunstneren er Marianne Bubandt 

Kehlet, som har beskrevet sig selv, 

jf. boks. 

 



NYT FRA SPONSORUDVALGET: 

 

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

Nye medlemmer - se HER: 

Jeg har min lille "golfbod" fyldt med stærke tilbud på golfsæt fra henholdsvis Wilson og 

Cobra. Jeg har sæt til herrer og damer og med skafter, der passer til netop DIG. Skal det 

være stål-, grafit-, regular- eller senior flex? Hos mig kan du prøve sættet på træningsba-

nen inden du køber! Jeg har naturligvis også et stort udvalg af drivere-, fairway- og hybrid-

køller. 

Ring eller skriv, så aftaler vi en tid, hvor du kan prøve INDEN du måske handler! 

Golfrejser efterår 2022 og 2023: 

En af mine rejser er allerede udsolgt (fra 25/3-1/4). Vil du med på en tur? Så smid mig en 

mail og hør om programmet. 

 

 

Med venlig hilsen  
Albertslund Golfklub 
post@albertslundgolfklub.dk 

Sponsorudvalget søger nye medlemmer 

Vi har brug for din hjælp i Sponsorudvalget.  

Netop nu mangler vi en sekretær til at holde styr på vores sponsoraftaler. Du skal være 

god til at kommunikere og kunne anvende Office programmerne. 

Desuden har vi brug for et nyt medlem, der er god til at sælge vores produkter til nye 

sponsorer. 

Har jeg fanget din interesse, så skriv eller ring for at høre nærmere.  

Peder Madsen, Sponsorudvalget. 

Tlf. 4050 4487 eller peders.madsen@gmail.com 

mailto:jacob@jacobgolf.dk
mailto:peders.madsen@gmail.com

