
 
 

KLUB-INFO OKTOBER 2022 

 

NYT FRA KLUBSEKRETARIATET: 

Klubben var vært for Jungletræf for Distrikt 4 og fra flere klubber vrimlede det med unge 

spillere, der fik sig en oplevelse. Der blev spillet, leget og hygget i stor grad, samt man 

fandt en masse vindere. 

 

Stor tak til Lene, Sussanne og Poul, for at være til rådighed og hjælpe med at få det afvik-

let, især Lenes erfaringer fra første gang, det blev afholdt, viste sig at være meget nyttig. 

Knækkede tees: 

Efterhånden er der kommet kopper på alle 

tee-stederne til knækkede tees.  

Nu skal vi bare lære at ramme koppen.  

Hvis Du skal bruge en knækket tee, så tag 

koppen op af hullet, så er det meget nem-

mere. 

 

 

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

Sponsorudvalget og PRO’en 

Turneringsudvalget og PRO’en 

 

 



 

Hvad sker der i oktober:   

• 1. og 2. oktober afvikles det udsatte Klubmesterskab i slagspil. 

• 4. oktober afholder herreklubben deres sidste spisematch i 2022. 

• 6. oktober afholder 60’er-klubben årets afslutningsturnering. 

• 8. oktober er årets sidste Hole-Hunters. 

• 10. oktober er der afslutningsturnering for kaninerne. 

• 15. oktober er det klubbens Afslutningsturnering med efterfølgende hygge og kåring af de lø-
bende turneringer. 

• 25. oktober afvikles Herreklubbens afslutning for sæson 2022. 
 

 

NYT FRA DAMEKLUBBEN: 

Dameklubben har haft afslutning, og vi siger tak for en rigtig god sæson. Vi glæder os til vi 

ses igen i 2023 til mange gode runder golf. 

Årets flidspræmie gik til:   Mary Kofoed 

Gennemgående turnering  

for året:     Mary Kofoed – Susanne Friis – Inge Johannesson 

Electric:    Susanne Friis – Mary Kofoed – Karin Christensen 

Stort tillykke til jer alle. 

Vores næste arrangement er vores julematch og frokost for ALLE klubbens voksne 

medlemmer lørdag den 12. november. Tilmelding på Golfbox, eller mail: dame-

golf.2620@gmail.com 

Ligeledes kan I afsætte datoen mandag den 5. december til vores årlige bankospil. 

 

 

 

mailto:damegolf.2620@gmail.com
mailto:damegolf.2620@gmail.com
http://www.docpoint.dk/
http://www.green2green.dk/


 
 

 

NYT FRA 60’ER-KLUBBEN: 

Sæsonafslutning: 

Vores sæson afsluttes den 6. oktober med turnering og frokost. 

Juleturnering/julefrokost: 

For ikke helt at glemme 60’er-klubben i vinterhalvåret, holder vi juleturnering med efterføl-

gende julefrokost torsdag den 1. december. 

Vi spiller 9 hullers Greensome fra rød tee, og på kort hul 3 banen. 

Tilmelding via GolfBox fra fredag den 7. oktober. 

Se opslag i klubhuset og på hjemmesiden. 

 

 

 

 

 

NYT FRA TURNERINGSUDVALGET: 

Efteråret er på vej, vi afslutter sæsonen med nedstående arrangement for alle klubbens 

medlemmer.  

ASAP afslutningsturnering 2022: 

Lørdag d. 15. oktober afslutter vi turneringsåret med afslutningsturnering og præmieover-

rækkelse til de løbende turneringer. Du kan tilmelde dig turneringen via Golf Box eller via 

dette link:  

Ved betaling: 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/3547947/info
http://www.tg-clean.dk/


Afslutningsarrangement for alle klubbens medlemmer: 

Alle medlemmer af klubben er velkomne til en pølse og lidt at drikke, når vi lørdag d 15 okto-

ber kl. 14:00 afslutter årets turneringer. Der bliver præmie overrækkelse for dagen og de lø-

bende turneringer. 

 

 

 

 

NYT FRA SPONSORUDVALGET: 

Velkommen til XP Digital som ny sponsor. XP Digital er golfklubbens nye leverandør på 

service af kontormaskiner.  

Samtidig har XP Digital indgået en sponsoraftale i form af et hulsponsorat for hul 7. 

 

 

 

 

  

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTt8rZ_9HWAhXmKJoKHUdGA6UQjRwIBw&url=http://www.olefick.dk/satire/&psig=AOvVaw1ukiQHeX6lj_OPdOWuWJHk&ust=1507034986396791
http://www.jacobgolf.dk/


 

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

Sæsonen er snart slut, men alligevel et par gode nyheder: 

“Golf bodens tilbud” 

AGK logobolde fra Wilson både til herrer og damer: 2 dusin kr. 400,- 

Lake balls: Srixon, Titleist, Wilson, Callaway m.fl.: 15 stk. kr. 100, - 

Wilson D9 golfsæt grafit, herre-, senior- eller dame flex (stivhed på skaft) før kr. 6.200, nu 

kun kr. 4.000. 

Golfrejser? 

Jeg samarbejder med Golfplaisir og skræddersyr din næste rejse. 

Ekstra begyndertræning: 

Lørdag den 8. oktober kl. 14 – 15: Tilmelding i Golfbox/Protrainer. Samme dag kan du 

også handle hos din træner                           . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen  
Albertslund Golfklub 
post@albertslundgolfklub.dk 

mailto:jacob@jacobgolf.dk

