
 
 

KLUB-INFO JULI 2022 

 

NYT FRA BESTYRELSEN: 

Affaldssortering i Albertslund Golfklub: 

Fra fredag den 1. juli 2022 affaldssorter vi i 7 fraktioner.  

Madaffald Papir Plast 

Glas Metal Pap 

 Restaffald  

 

I skralderummet ved indkørslen til parkeringspladsen står de 7 relevante containere, hvor 

affaldet skal ende.  

I klubhuset er der også mulighed for at dumpe affald. Det fremgår af opslag, hvad der skal 

hvor. 

Alle skraldespande på banen, ved klubhuset og ved Vesterled bliver fjernet. Det betyder, 

at du/I - som ved en skovtur - selv skal bringe jeres affald med retur fra en runde golf eller 

træning.  

Der vil blive opsat piktogrammer og beskrivelse af sorteringen. Desværre når vi ikke helt i 

mål med dette før starten af uge 28. Tavlerne kommer ved hul 1, ved rensepladsen, ved 

hul 9 og på Vesterled. 

Hvis du er i tvivl om, hvilke containere du skal bruge, så er den bedste løsning at bruge 

restaffald. Øvrige fraktioner, der skal sorteres som fx batterier og farligt affald mv., skal du 

selv tage med hjem.  

Vi håber stille og roligt at få gang i sorteringsordningen uden affaldsspande på banen. Det 

bliver også afprøvet i et par andre klubber i samarbejde med DGU. 

Har du spørgsmål eller ideer, så henvend dig på kontoret eller send en mail til  

post@albertslundgolfklub.dk. Vi vil så forsøge at svare efter bedste evne. 

 

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

ringsudvalget, Frivilligt arbejde, Sponsorudvalget og PRO’en 

Turneringsudvalget og PRO’en 

 

 

mailto:post@albertslundgolfklub.dk


NYT FRA KLUBSEKRETARIATET: 

Skal du have en klub-polo? 

Det er snart muligt at bestille den mørkeblå Footjoy polo med klublogo på højre ærme og 

Albertslund Golfklub på ryggen        

Trøjen findes i alle tænkelige størrelser både til damer og herrer. Prisen er så lav - 1 stk. 

for 350,- kr. og 2 for 700,- kr. 

Der kommer snarest en nyhed på hjemmesiden med et skema, som kan bruges til bestil-

ling. Er du lidt i tvivl om størrelse, så vælg nummeret større eller, når jeg har fået størrel-

serne hjem, så kig forbi i kontorets åbningstid og se poloen, inden du bestiller. 

Sommertilbud: 

Der er et sommertilbud ude via Sjællandske Medier, hvor vi tilbyder en sommergreenfee til 

150,- kr. 

Aktivitetskalender for juli: 

Lørdag den 2. juli afholder Hole-Hunters turnering. 

Torsdag den 7. juli afvikler 60’er-klubben deres sommermatch. 

Tirsdag den 12. juli afholdes DOC-Point aftenturnering, tilmelding via GolfBox. 

 

 

 

NYT FRA DAMEKLUBBEN: 

Vi håber, at alle har en rigtig god sommer, og at I får spillet noget godt golf. 

Dameklubben har holdt Sankt Hans match og hygge. Rigtig mange var tilmeldt til dette for-

nøjelige arrangement, hvor "heksen" havde lavet sjov på greens til stor fornøjelse og mor-

skab for os alle. Specielt på hul 4 og på hul 9 var alt fuldstændig skævt. 

Vi spillede 9 huller slagspil med skjult makker. Vinderne blev: 

1.  Majbrit Jensen og John Rasmussen 

2.  Ulla Vest og Bent Christensen 

3.  Merete Thrane og Anders T. Christensen 

4.  Reni Greve og Poul-Erik Petersen 

5.  Lykke Jensen og Varny Jensen 

6.  Hanne Kuhre og Leo Dahl. 

Da alle var kommet ind, var grillen tændt, og den medbragte mad skulle grilles. Kaffe og 

Tiramisu blev delt ud. 

http://www.kludene.dk/


I skumringen blev bålet tændt, og sange blev delt ud. En rigtig dejlig aften, som vi sent vil 

glemme, da det var dejlig lunt og ingen blæst. 

Tak til alle der havde lyst til at dele denne aften med os. 

Vores næste arrangement er vores udedag den 2. juli, som i år går til Skovbo Golfklub. 

Vores næste spisematch er den 3. august. 

 
 

 

’ 
 

NYT FRA 60’ER-KLUBBEN: 

Husk grillmatch torsdag den 7. juli. Der er både en 9 hullers og en 18 hullers turnering, og 

efterfølgende grillmad. 

Tilmelding i GolfBox senest i dag 1. juli. 

NYT FRA TURNERINGSUDVALGET: 

Tilmelding til de næste turneringer: 

Tilmelding til resten af årets turneringer er nu åben, herunder klubmesterskaberne 2022.  

Der er endnu pladser til 

Docpoint aftensturneringen d. 12. juli, som afvikles i samarbejde med Herreklubben. Sid-

ste frist er tirsdag den 5. juli.  

https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected={CC74A204-A100-4547-

9A48-63BF5E02C2D2}&language=1030&#/competition/3264235/info  

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

ansvarlige meget lettere. 

 

 

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


NYT OM FRIVILLIGT ARBEJDE: 

Vi planlægger at udføre en maleropgave på Vesterled i perioden man-

dag den 12. september til og med onsdag den 14. september. 

Meld dig gerne til dette frivillige arbejde til Holger P.  

på mobil: 3082 0921 

 

NYT FRA SPONSORUDVALGET: 

Efterlysning: 

 

Endnu en efterlysning: 

Tilbud om reklame på GLFR baneinformation. 

Bred gerne dette budskab videre:  

Det er nu muligt at få reklameplads på app’en GLFR baneinformation for Albertslund Golf-

klub. Vi tilbyder en reklame for et hul for 1.000 kr. for resten af året. Send din bestilling til 

sponsor@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:sponsor@albertslundgolfklub.dk
http://www.eriksson-stilladser.dk/
mailto:peders.madsen@gmail.com


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

Golfrejse til Solkysten 14/3 - 21/3 2023: 

Rejs med på denne tur, hvor vi spiller nogle af de bedste baner i Fuengirola området. 

Konceptet er nyt. I bestiller og betaler selv jeres fly; jeg står for resten. Flyv evt. Norwegian 

Følgende står jeg for, som koster fra kr. 6.695, - 

- 7 nætters ophold på “Los Amigos Beach Club” 

- Billeje 2 pers pr. bil 

- 3 runder på Mijas banerne (Lagos og Olivos), 2 timers træning, 2 runder på Santana. 

Lejlighederne har 2 soveværelser og 2 badeværelser. Bor I 4 i lejligheden er prisen de 

nævnte kr. 6.695, -. Vil man bo selv koster det kr. 7.895, - 

https://www.diamondresortsandhotels.com/Resorts/Los-Amigos-Beach-Club/PhotoGallery 

Lyder det spændende? Ring eller skriv, vi skal være min. 10 deltagere og max. 20. 

Undervisning og salg fra den “lille golfbox”: 

Jeg holder ferie nu, men er tilbage den 13. juli, 16. juli, 18. juli og hele uge 30. 

Begyndertræning starter 8/8 og fællestræning den 15/8. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen  
Albertslund Golfklub 
post@albertslundgolfklub.dk 

mailto:jacob@jacobgolf.dk
https://www.diamondresortsandhotels.com/Resorts/Los-Amigos-Beach-Club/PhotoGallery

