
 
 

KLUB-INFO SEPTEMBER 2022 

 

NYT FRA BESTYRELSEN: 

Frivilligedag: 

 

  

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

dommen, Banen, Turneringsudvalget, Sponsorudvalget og PRO’en 

Turneringsudvalget og PRO’en 

 

 



 

NYT FRA KLUBSEKRETARIATET: 

Ferielukning: 

Kontoret holder ferielukket fra mandag den 19. september til fredag den 23. september 

(begge dage inklusiv).  

Golferapp’en GLFR: 

Vi vil - som et forsøg - prøve at afholde et erfarings-/infomøde i 

klubhuset vedr. golferappen (GLFR). For at kunne forberede det 

bedst muligt, må du gerne sende eventuelle spørgsmål til post@al-

bertslundgolfklub.dk. Du bedes i emnefeltet skrive ”Møde vedr. 

GLFR”.  

Tidspunktet for en hyggeaften med golferappen bliver i løbet af ok-

tober.  

Nyt udseende på GolfBox: 

GolfBox har jo fået nyt udseende og en af de gode ting        er punktet ”Vigtig info” med un-

dertitlen ”Nu og Her i klubben”.  

Her vil vi prøve i headlines at informere om, hvad der kommer/sker i klubben i den nærme-

ste fremtid     . 

Alarm i bagrum: 

En venlig opfordring herfra: I bagrummene vil der blive opsat et skilt, der informerer om, 

hvornår alarmen er slået til, så du ved, hvornår du IKKE skal hente eller aflevere dit udstyr. 

På den måde er du med til at spare din klub for penge, og klubsekretæren får sin tiltrængte 

skønhedssøvn      . 

Scorekort til 9 huller: 

Hvis du ikke lige har lagt mærke til det, og kun spiller 9 huller, kort-hul-3 banen eller den 

normale, så finder du nu 9 hullers scorekort i gangen lige under konverteringstabellerne. 

 

 

 

  

mailto:post@albertslundgolfklub.dk
mailto:post@albertslundgolfklub.dk
http://www.visitcarlsberg.dk/


 

NYT FRA DAMEKLUBBEN: 

Vi har haft en fantastisk august måned og nu tager vi hul på september.  

Dameklubben har spisematch onsdag den 7. september med tilmelding på GolfBox og af-

slutning for sæsonen tirsdag den 21. september også med tilmelding på GolfBox. 

Vedr. Pink Cup 2022, så er Albertslund Golfklub blevet inviteret til Jubilæumsmatch på 

Svendborg Golfklub den 16. september. Randi Louby og Inger Rasmussen skal deltage, 

begge vandt ved vores egen Pink Cup, og vi ønsker dem held og lykke. 

Næste arrangement, som Dameklubben står for, er lørdag den 12. november, hvor vi skal 

have vores årlige julematch med julefrokost. Julematchen er for ALLE voksne medlemmer. 

Og ægtefæller, som ikke spiller golf, kan deltage i frokosten. Mere om dette senere, men 

reserver dagen allerede nu. 

Vi ønsker jer alle en god eftersommer. 

 
 

NYT FRA 60’ER-KLUBBEN: 

Sommertur: 

Dette års sommertur gik til  

Aresløv og der var 24 deltagere.  

Vi havde utroligt flot vejr, nær-

mest for varmt, men det kan 

man jo ikke klage over. 

Vinder i damerækken blev Lone 

Christensen med 71 point foran 

Lissi Munch med 69 point.  

Vinder i herrerækken blev Poul 

Lund med 77 point foran An-

ders Christensen med 72 point. 

Humøret var hele vejen i top, 

og selv udfordringerne med at  

huske, hvilke retter man havde  

bestilt hjemmefra, blev løst med  

et smil, og alle fik da noget at 

spise. 

 

 

 

 

https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/?language=1030#/competition/3218409/info
https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/?language=1030#/competition/3218420/info


 

 

Og det var da også glade deltagere, der skil-

lingede sammen til en lille takkegave for det 

gode arrangement.  

Svenske regler betød, at gaven først kunne 

overrækkes efter hjemkomst, men her er be-

viset! 

På årets sommertur blev datoer for næste års 

sommertur efterlyst.  

Vi kan allerede nu oplyse, at sommerturen 

2023 går til Møns Golfklub og finder sted fra 

tirsdag den 22. august til torsdag den 24. au-

gust.  

Så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Ende-

ligt program udsendes senere. 

 

Udebanetur: 

Tirsdag den 8. september besøger vi Greve Golfklub, og der er derfor ikke normal 60’er 

turnering denne dag. 

Afslutningsmatch: 

Afslutningsmatch afvikles torsdag den 6. oktober. Tilmelding foregår via GolfBox, og der er 

åben for tilmelding fra fredag den 2. september kl. 8.00 til fredag den 29. september. 

Vi spiller både 9 og 18 huller. Max 64 deltagere.  

      Tilmelding 9 huller i GolfBox.     Tilmelding 18 huller i GolfBox. 

Deltagelse er gratis. Se også opslag i klubhus og på hjemmesiden. 

 

 

 

  

https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/?language=1030#/competition/3226506/info
https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/?language=1030#/competition/3226451/info
https://tandlaegen.dk/taastrup/taastrup-hovedgade/


 

NYT FRA UNGDOMMEN: 

JuniorTræf i Albertslund Golfklub: 

 

Så er der JuniorTræf i Albertslund Golfklub 

 

Søndag den 25. september indtager Distrikt 4's 

juniorer klubbens arealer.  

Arrangementet er fra kl. 10 - 14, men range og 

bane vil være lukket inden, da der skal gøres klar 

og sættes op. 

Der vil være Jungle Golf for de mindste, og Su-

per6 for de lidt større - som denne gang skal 

spille Fourball. 

Vi får både Hippo og Golfzilla på besøg - det skal 

nok blive festligt. 

Hvis nogen er interesseret i at deltage, så kontakt 

Lene eller skriv til sekretariatet. 

 

 

NYT FRA BANEN: 

Der er nu sat en kop til ”brækket tee” i tee-stederne 

(snart alle sammen), og den er sat nogenlunde midt i tee-

stedet i den ene side.  

Som der står på koppen, så er det til ”Broken tee” altså 

”brækket tee” og ikke til alt mulig andet. Alt andet affald 

skal smides i de tilhørende skraldecontainere, som findes 

ved indkørslen til klubben. 

Lokalregel: 

For tiden har vi også en midlertidig lokalregel vedr. spil 

med lejeforbedring – se opslaget i klubhuset. 

 

 



 

 

NYT FRA TURNERINGSUDVALGET: 

Klubmesterskaber 2022 i slagspil: 

Klubmesterskaberne den 27. og 28. august blev aflyst grundet regn. Derfor flyttes arrange-

mentet til lørdag/søndag den 1. og 2. oktober, hvor vi håber, vejrguderne er med os. Der 

spilles i flere rækker, og du kan tilmelde dig via GolfBox eller via nedstående link. Så hvis 

du ikke var tilmeldt i forvejen, kan du tilmelde dig nu.  

Scratch:   Tilmelding scratch 

Med handicap:   Tilmelding med handicap 

Klubmesterskaber 2022 i hulspil: 

Lørdag den 17. og søndag den 18. september afvikles Klubmesterskaber i hulspil. Tilmel-

ding via GolfBox eller via nedenstående link. 

Herrer:  Tilmelding herrer 

Damer:  Tilmelding damer 

 

 

ASAP afslutningsturnering 2022: 

Lørdag den 15. oktober afslutter vi turneringsåret med afslutningsturnering og præmie-

overrækkelse til de løbende turneringer. Alle medlemmer af klubben er velkomne til en 

pølse og et glas. Der kommer opslag på hjemmesiden og i næste nyhedsbrev. Du kan til-

melde dig turneringen via GolfBox 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/3634775/info
https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected=%7bCC74A204-A100-4547-9A48-63BF5E02C2D2%7d&language=1030&#/competition/3634800/info
https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected=%7bCC74A204-A100-4547-9A48-63BF5E02C2D2%7d&language=1030&#/competition/3547945/info
https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected=%7bCC74A204-A100-4547-9A48-63BF5E02C2D2%7d&language=1030&#/competition/3547946/info
https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected=%7bCC74A204-A100-4547-9A48-63BF5E02C2D2%7d&language=1030&#/competition/3547947/info


 

 

 

NYT FRA SPONSORUDVALGET: 

TLP Golf: 

Husk! TLP Golf giver 10% i rabat til golfklubbens medlemmer ved køb i deres Web shop 

eller fysiske butik. Brug rabatkoden: albertslund10 

 

 

 

 

Sponsordag: 

Den 18. august 2022 afholdt vi vores årlige sponsordag, hvor vi promoverer golfklubben 

overfor vores sponsorer. Tak til alle, der medvirkede til at gøre sponsordagen til en suc-

ces. 

 

  

http://asap.nu/
https://www.tlpgolf.dk/


 

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

 

I KLUB-INFO AUGUST 2022 var der en omtale af en rejse til Sydafrika med både golf 
og sightseeing.  
 
Ovennævnte billede kan måske friste til at læse mere om rejsen. Det kan man gøre 
via følgende link. 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen  
Albertslund Golfklub 
post@albertslundgolfklub.dk 

mailto:jacob@jacobgolf.dk
https://albertslundgolfklub.dk/wp-content/uploads/2022/08/Sydafrika_20235364-1.pdf

