
 
 

KLUB-INFO NOVEMBER 2022 

 

Nyt fra Klubsekretariatet: 

Golfhæftet: 

Golfhæftet vender tilbage til klubben, så 

indenfor den nærmeste fremtid vil det 

være muligt at købe golfhæftet via hjem-

mesiden eller på kontoret til en favorabel 

medlemspris på 370,- kr.  

Der følger ingen gaver med, men prisen 

gør, at du skal passe på, at du ikke kø-

ber 2     

Kontoret lukket: 

BEMÆRK: Kontoret holder ferielukket fra fredag den 18. november til lørdag den 10. de-

cember 2022       

 

Arrangementer. 

Lørdag den 12. november: Jule-matchen, tilmelding via GolfBox, senest søndag den 6. november 

kl. 12.00.  

Se mere under Nyt fra Dameklubben. 

 

 

 

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

Kunstudvalget og PRO’en 

Turneringsudvalget og PRO’en 

 

 

http://www.kludene.dk/


Nyt fra Dameklubben: 

Efteråret er kommet, og vi er allerede på vej ind i november måned. Heldigvis kan vi stadig 

spille golf. 

Derfor, husk at vi har Julematch og frokost lørdag den 12. no-

vember med mødetid kl. 10.00. Dette er et arrangement for 

ALLE voksne medlemmer i klubben - uanset hcp.  

Vi spiller 9 hullers golf, og derefter frokost incl. snaps Tilmel-

ding på GolfBox eller til mail:  damegolf.2620@gmail.com 

Ægtefælde eller kæreste, som ikke er golfer, er velkommen til 

at deltage i frokosten. 

Tilmelding til Inge Johannesson på mail: dame-

golf.2620@gmail.com 

Pris for arrangementet er kun kr.100,- 

Banko: 

Husk også at sætte kryds i kalenderen for mandag den 5. december kl.19.00.  

Der spiller vi banko i klubhuset. Der er ingen tilmelding, man møder bare op. 

 

 
 

 

Nyt fra 60’er-klubben: 

Juleturnering/julefrokost: 

Vi afholder juleturnering med efterfølgende julefrokost torsdag den 1. december. Vi mødes 

kl. 9.30 og spiller 9 hullers Greensome fra rød tee, og på kort hul 3 banen. 

Pris 125. kr. inkl. en enkelt snaps eller to. Tilmelding via GolfBox senest tirsdag den 22. 

november. Se også opslag i klubhuset og på hjemmesiden. 

Vintergolf: 

I perioden november til marts mødes vi hver torsdag kl. 9.40, og vi spiller 9 eller 18 huller. 

Holdene dannes ved lodtrækning, og de fremmødte står selv for afviklingen. Banen er ikke 

lukket, men vi har tilladelse til Gunstart. Spillere, der allerede er på banen, har fortrinsret, 

og der skal flettes på hul 1/10 efter gældende fletteregler. 

mailto:damegolf.2620@gmail.com
mailto:damegolf.2620@gmail.com
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https://www.sallies.dk/


 

 

Nyt fra Greenkeeperne: 

Den har været der én gang her i efteråret, men i den kommende tid sker det nok lidt oftere 

– så når frosten melder sig her i overgangsperioden, er banen lukke indtil frosten er væk.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eriksson-stilladser.dk/


Nyt fra Kunstudvalget 

Der er ny udstiller af kunst i golfklubben pr. den 31 

okt. 2022  

Han hedder Martin Boldsen og han skriver om sig 

selv:  

Jeg er en etableret billedkunstner, der har malet 

og udstillet i over 20 år. 

Jeg udstiller nu i AGK, hvor mine malerier kan 

hænge i en kortere eller længere periode. 

Jeg håber, at I vil tage et kig på mine værker. 

 

 

 

 

 

Nyt fra Pro’en:  Mail. jacob@jacobgolf.dk eller Tlf. 4212 3831 

Sæsonen er ved at være slut og der kun lidt Julematcher tilbage og derfor har jeg arrange-

ret en fællestræning fredag den 11. november fra kl. 11 - 12.30. Træningen foregår på 

træningsbanen, den lille indspilsgreen og puttinggreen. 

Det koster kr. 125,- at deltage og der er plads til 8 deltagere, alle er velkomne uanset han-

dicap. 

Tilmelding i GolfBox / Protrainer, og såfremt det driller, kan I jo som altid sende en 

SMS/mail. 

 
Med venlig hilsen  
Albertslund Golfklub 
post@albertslundgolfklub.dk 

mailto:jacob@jacobgolf.dk
https://www.golfexperten.dk/butikker

