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NYT FRA KLUBSEKRETARIATET: 

Generalforsamling: 

Husk, at hvis du har forslag, der skal op på generalforsamlingen tirsdag den 7. februar 

2023, så skal de afleveres til bestyrelsen inden søndag den 1. januar 2023.  

Banen: 

Søndag den 11. december kommer kommunen og nogle frivillige og planter træer på ba-

nen. Det sker ud fra retningslinjer udstukket af Baneudvalget og greenkeeperne.  

De huller, hvor der foretages beplantning, vil af sikkerhedsmæssige grunde være lukket, 

indtil beplantningen er færdig.  

Bjørn og Benny - ikke fra ABBA - men fra Baneudvalget styrer lukningen. 

Kontoret: 

Kalendermødet for næste år bliver afholdt tirsdag den 13. december kl. 17.00 i klubhuset, 

så vi kan få lavet klubkalenderen for 2023.  

 

 

 

 

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

og PRO’en 

Turneringsudvalget og PRO’en 

 

 



 

NYT FRA DAMEKLUBBEN/HOPLAUDVALGET: 

Igen i år vil der selvfølgelig være bankospil i klubhuset. Hoplaudvalget/Dameklubben står 

som sædvanlig for arrangementet, hvor ALLE klubmedlemmer og pårørende er velkomne 

til at forsøge sig med tal og brikker. Der er in-

gen tilmelding, du møder blot op.  

Der er de sædvanlige flotte præmier til først 

de 5 almindelige spil, og siden til det store 

ekstra spil, som flot runder aftenen af. Der er 

også sidegevinster. 

Prisen er kun 50,00 kr. for 3 plader og 5 spil. 

Og så er der gratis kaffe og småkager under 

spillet.  

Medbring både held og lykke… 

Og, husk taske eller poser til at hjembringe dine gevinster. Du må meget gerne tage 

egne brikker med til pladerne. 

Og, så vil vi ønske jer alle en rigtig glædelig jul og godt nytår. Tak for mange gode timer på 

golfbanen, vi ses igen i 2023 

 

 

 

 

 
 

Så er det nu, at du kan sikre dig julemaden.  
Kom til vores bankospil i klubhuset  
mandag den 5. december kl. 19.00.  

Dørene åbnes kl. 18.30 
 

http://rhodo-roskilde.dk/
http://www.albertslundgolfklub.dk/wp-content/uploads/2015/11/Bankobilled.jpg


 

NYT FRA 60’ER-KLUBBEN: 

Bestyrelsen vil gerne sige tak for i år, og ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. 

Vi starter den nye sæson torsdag den 13. april. Årets program er hængt op i klubhuset 

og vil blive tilgængeligt på hjemmesiden. 

Vintergolf: 

Husk, at vi spiller vintergolf hver torsdag hele vinteren. Vi mødes kl. 9.40 til lodtrækning. 

 

 

 

 

 

  

http://www.jacobgolf.dk/


 

NYT FRA TURNERINGSUDVALGET: 

 

Har du lyst til at spille regionsgolf?   

Hvis man deltager i Regionsgolf, spiller man på et hold bestående af 4 herrer og 2 damer. 

Der spilles hulspil, og man møder 2-3 klubber både ude og hjemme. 

Det koster ikke noget at deltage, men det forventes, at man bliver og spiser sammen med 

holdet og modstanderne efter kampen, og det er for egen regning! 

Turneringsudvalget vil gerne have en fornemmelse af, hvor stor interessen for regionsgolf 

er blandt medlemmerne, så vi kan tilmelde et passende antal hold. 

Det er tit en udfordring at planlægge vore hjemmekampe, så igen i år vil vi forsøge at 

lægge nogle af kampene lørdag eller søndag eftermiddag, hvor der ofte er god plads på 

banen! 

For at give så mange medlemmer som muligt mulighed for at spille regionsgolf, vil vi 

danne hold på 6-7 herrer og 3-4 damer, som deler kampene imellem sig! 

Du kan tilmelde dig til regionsgolf via Golfbox. Gå til ’Klubturneringer’ og skift til 2023. 

Hvis du ikke ønsker at være tilknyttet et fast hold, men gerne vil være reserve, hvis vi 

mangler en spiller til en kamp, kan du skrive det som kommentar i tilmeldingen!  

Seneste frist for tilmeldingen er 8. januar 

I løbet af marts bliver alle, som har tilmeldt sig, indkaldt til et møde, hvor vi endelig sam-

mensætter holdene og finder holdkaptajner. Datoen bliver offentliggjort på klubbens hjem-

meside og i KLUB-INFO i starten af februar. 

 

 

 

 

 

  

https://xpdigital.dk/


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

Golfjulegaven købes hos din Pro                     

Mandag den 5. december vil jeg være tilstede i klubhuset mellem kl. 18 - 19 (inden banko 

spillet). Her vil du måske handle golfjulegaven eller blot kigge lidt og ønske god jul     . 

Håber vi ses. 

Sæson 2023: 

Fra næste sæson vil det igen være muligt at få træning torsdage. Klubben vil igen i år 

starte op med “Golf med mere” og i forlængelse af dette vil der være mulighed for fælles-

træning og individuelle lektioner.  

I januar vil I høre mere om fællestræning og sommertrænings ugerne. 

      Jeg ønsker Jer alle en rigtig Glædelig Jul       

 

 
 
Med venlig hilsen  
Albertslund Golfklub 
post@albertslundgolfklub.dk 

mailto:jacob@jacobgolf.dk

