
 
 

KLUB-INFO AUGUST 2022 

 

NYT FRA BESTYRELSEN: 
Affaldssortering i Albertslund Golfklub: 

Vi har nu affaldssortering og været uden skraldespande på banen i 31 dage. Det er i det 
store hele forløbet tilfredsstillende. Der er - som ved alt nyt - løbende behov for tilretninger.  

Vi er en klub, der i meget stor udstrækning fungerer ved hjælp af frivillige og kun få an-
satte. Derfor er det vigtigt, at alle giver en hånd med, fx hvis posen med madaffald er fyldt i 
klubhuset. Så skal du bare gøre som derhjemme – sætte en ny pose i og dumpe den 
fyldte i den relevante container ved indkørslen til parkeringspladsen.  

Vi genopfrisker info fra 1. juli 

Affaldssortér i 7 fraktioner:  

Madaffald Papir Plast 

Glas Metal Pap 

 Restaffald  

 

Ved indkørslen finder du de 7 relevante containere, hvor affaldet skal dumpes. Du kan 
også dumpe affald i klubhuset – se efter opslag og skiltning. 

Andre fraktioner til fx batterier, farligt affald, mv. skal du selv tage med hjem og bortskaffe.  

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

Hvis du er i tvivl om, hvilke containere du skal bruge, så er den bedste løsning at bruge 
Restaffald. Der er reglerne for affaldssortering i Albertslund Kommune, som gælder. Det er 
desværre ikke ens i alle kommuner.  

Har du spørgsmål eller ideer, så henvend dig på kontoret eller send en mail til: post@al-
bertslunfgolfklub.dk. Vi vil så forsøge at svare efter bedste evne. 

 

 

 

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

arbejde, Turneringsudvalget, AGC Hole Hunters, Sponsorudvalget og PRO’en 



NYT FRA KLUBSEKRETARIATET: 
Midtvejsstatus for eliten: 

1. holdet spiller i 4. division og 2. holdet i 5. division. Vi er muligvis er den eneste klub i Al-

bertslund som har 2 hold i divisionerne. ѧѨѩѪѫѬ 

Det ser rigtig godt ud for 1. holdet, som inden de 2 sidste spillerunder ligger suverænt på 
1. pladsen i puljen, med gode udsigter til at kvalificere sig til oprykning, enten direkte eller 
ved oprykningspil. Det ser dog ikke helt så godt ud for 2. holdet, der ligger sidst i deres 
pulje, men stadig har mulighed for at forblive i 5. division. 

Det hele afgøres stort set i 5. og 6. spillerunde, der afvikles d. 13. og 14. august, hvor 1. 
holdet spiller hjemme lørdag formiddag og 2. holdet spiller hjemme søndag. 

Så kom glad og hep på holdene som var det Jonas Vingegaard. стуфх 

Skal du have en klub-polo? 

 

 

Efterlysning: 

Savner Du en sølvkæde til håndleddet eller en pitchfork fra Vasatorp – begge fundet på parke-
ringspladsen, så kontakt kontoret. 

Aktivitetskalender for august: 

Lørdag den 13. august: Vores 1. hold spiller hjemme. 

Søndag den 14. august: Vores 2. hold spiller hjemme. 

Lørdag-søndag 27. – 28. august: Klubmesterskaber. 

 



 

NYT FRA DAMEKLUBBEN: 
Dameklubben spiller stadig hver onsdag formiddag og eftermiddag, så har du lyst til at 
være en del af os, så send en mail til: damegolf.2620@gmail.com 

Spisematch: 

Onsdag den 3. august har vi spisematch kl. 17. Der er stadig ledige pladser, så har du lyst 
til at være med, så send en mail til: damegolf.2620@gmail.com 
 

NYT FRA 60’ER-KLUBBEN: 

Udebanetur: 

Vi besøger Greve Golfklub torsdag den 8. september. Tilmelding på Golfbox senest fredag 
den 26. august. 

Se opslag på hjemmesiden eller i klubhuset. 

Nyt bestyrelsesmedlem: 

Holger Pedersen har sagt ja til at indtræde i Bestyrelsen. Velkommen til Holger. 

NYT OM FRIVILLIGT ARBEJDE: 
Vi planlægger at udføre en maleropgave på Vesterled i perioden mandag 
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 TURNERINGSUDVALGET: 
Klubmesterskaber 2022 i slagspil: 

I weekenden d. 27. og 28. august afvikler vi klubmesterskaber i Albertslund Golfklub. Der 
spilles i flere rækker, og du kan tilmelde dig via Golf Box eller via nedstående link. 

Scratch: GolfBox-tilmelding her: 

Med handicap: GolfBox-tilmelding her 

Green2green sensommerturnering: 

Søndag den 4. september afvikler vi green2green sensommerturnering. I år er der ikke en 
masse gavekort til rejser på spil, men mere brugbare præmier for alle. Vi slutter dagen 
med lidt at spise. Tilmelding via GolfBox her.  

Husk at skrive hvilken turnering, du betaler for - det gør arbejdet  
for den økonomisk ansvarlige meget lettere. 

 

 

 

 

  



NYT FRA AGC HOLE HUNTERS: 
 

 

 

NYT FRA SPONSORUDVALGET: 
TLP Golf – ny sponsor: 

TLP Golf er ny sponsor. Udover at sponsorere golfklubben giver TLP 
Golf også 10 % rabat til golfklubbens medlemmer ved køb på alle va-
rer inkl. nedsatte/tilbudsvarer i deres Webshop eller fysiske butik. Man 
kommer nemt til Webshoppen via golfklubbens hjemmeside, under 
sponsorfanen ved at klikke på TLP Golf logoet. For at få rabatten bru-
ges rabatkoden: albertslund10.  

Ophørte sponsorater: 

Kvickly og Mad med mere er ikke længere sponsorer. 

 

  



 

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

 

 
Sommertræningsugen med Per Ove og Jacob var igen en stor succes, med 
daglig træning og match. Her varmes der flittigt op inden de sidste 18 huller, 
som Anne-Marie vandt med 36 points. 

 

 

Fællestræning start den 15. august (gælder for alle holdene): 

 Seniorfællestræning: 5 mandage fra kl. 14-15, pris kr. 600,- 

 Fællestræning: 8 mandage fra kl. 17-18, pris kr. 1.000, -. 1 PLADS TILBAGE 

 Fællestræning: 8 mandage fra kl. 18-19, pris kr. 1.000, -. 3 PLADSER TILBAGE 

 

  



 

 

Golfrejser vinter og forår 2023: 

Golf, vin, sightseeing og safari i Kruger Parken.  

Afrejse søndag den 22. januar, hjemkomst søndag den 5. februar. Rejsen omfatter 

 8 dage i Kruger Park Lodge. Opholdet byder på golf, sightseeing, safari og ren idyl i de smukke 

chalets, som vi bor i. 

 Vi flyver til Cape Town og bor i Stellenbosch, hvor vi er på vinbesøg og spiller golf. 

Detaljeret materiale og pris er i skrivende stund ikke klar. Send mig en mail eller ring for at 
få mere at vide. 

Tur til Algarve fra 18. - 25. marts, kr. 11.995, - 

Fly, hotel med morgenmad, 2 middage med vin, billeje og 5 dages golf med Jacob. 

Tur til Algarve fra 25. marts - 1. april - NB IKKE FLERE PLADSER 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen  
Albertslund Golfklub 
post@albertslundgolfklub.dk 


