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Året 2022 har været præget af en del forfærdelige emner.  

Krig i Europa med hvad deraf følger af økonomiske udfordringer for mange mennersker. 

Tårnhøj inflation. Stigninger i energipriser som har ramt både de enkelte medlemmer, men 

også Albertslund golfklub.  

Nedenfor kigger vi lidt tilbage på året der er gået og til sidst kigger vi lidt fremad mod 

sæsonen 2023.  

Begynder og kaninholdet 

Det har været en god sæson og vi har fået mange nye medlemmer i sæsonen 2022. 

 

Golfens dag var begunstiget af dejligt vejr og mange deltagere, så det gav også en del nye 

medlemmer.  

Vores Golf med Mere hold var også i 2022 en stor succes, vores kaninførere har igen gjort 

Golf med Mere til noget, hvor vores nye får nogen gode oplevelser med golf spillet.  

Jacob træner, fik god hjælp af Per Ove til at køre Golf med Mere holdet. 

 

Selve begyndertræningen var også i år lidt presset af Jacobs begrænsede tid i klubben, 

men vi har forhåbentlig løst dette med en bedre kontrakt, der giver Jacob flere muligheder 

for at være i klubben. 

Kaninholdet har nu heldigvis et antal frivillige, der sikrer at de mange nye får kyndig 

vejledning på kaninholdet når de mødes. 

 

Klub-i-klub 
Dameklubben   
Dameklubben har 49 medlemmer. 
Vores onsdage forløber godt, det er nogenlunde samme gruppe af medlemmer som 
deltager. 
Men med hensyn til vores spisematcher, så har besøgene været sporadiske. 
 
Vores Pink Cup var som sædvanlig en dejlig dag, mange havde meldt sig. 
Sct. Hans match og samvær, der er det stort set de samme medlemmer som kommer, 
ikke mange, men hyggeligt. 
Det samme gælder for vores Julematch, der var der heldigvis igen i år nogle nye som var 
med, så vi håber der fremadrettet kommer flere nye med. 
Det ser ud til, at invitationer sendt direkte i mailboksen får folk til at tilmelde sig. 
 
Tak for godt samarbejde i 2022 
 
Herreklubben 

Spille fast om tirsdagen, hvor der bliver spillet både formiddage og eftermiddage. 

Ud over disse faste arrangementer afholder herreklubben også en årlig tur, hvor der spilles 

på en fremmed bane. 
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60-er klub 

Spiller hver torsdag formiddag, hvor der – alt efter fysisk formåen – spilles enten 9 eller 18 

huller, der afsluttes typisk med frokost, hvor de medbragte madpakker kan nydes mens 

man glæder sig over de gode resultater eller prøver at finde frem til, hvorfor resultatet ikke 

lever op til forventningerne.  

Regel- og handicapudvalget 

Det virker som om, at de fleste har taget det nye handicapsystem til sig, så vi efterhånden 

kommer til at få det handicap, som vores golfevner berettiger til.  

Der kommer nogle få ændringer pr. 1. januar 2023, som der nok skal blive orienteret mere 

om når vi nærmer os sæsonen. 

 

Turneringsområdet 

Vores mål er at afvikle turneringer og medvirke til et socialt liv i klubben. I 2022 blev 

turneringerne gennemført med alle sociale arrangementer. 

Vi er et udvalg på 4 personer, der heldigvis får hjælp af andre frivillige, når der afvikles 

turneringer. Det vil vi takke for og håber hjælpen også er der i 2023. 

Der har i 2022 været lidt færre tilmeldinger til turneringerne, derfor vil vi i 2023 skabe mere 

synlighed også fysisk i klubhuset.  

I år måtte vi aflyse en enkelt turnering da der var for få tilmeldte, i 2023 afvikles den med 

et andet koncept. Klubmesterskaberne i slagspil blev aflyst efter 1½ times spil pga. regn 

og blev i stedet afviklet først i oktober. 

Til klubmesterskaber i hulspil var der i år få tilmeldte, vi arbejder på at find en bedre form 

at afvikle mesterskabet på, samt et min. deltager antal pr. gruppe.  

Turneringsudvalget stod for følgende turneringer i 2022: 

▪ Golfekspertens åbningsturneringen formiddag  

▪ Carlsbergs 3 dages parturneringen 

▪ Par turnering med tilfældige hold (Blev aflyst) 

▪ Docpoint Aftenturnering 

▪ Klubmesterskab i slagspil (scratch) 

▪ Klubmesterskab i slagspil m. handicap 

▪ Green2green sensommerturnering 

▪ Klubmesterskab i hulspil 

▪ ASAP Afslutningsturnering 

▪ Jacob træners hulspils turnering 

▪ Sallys parturnering 

https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected=%7bCC74A204-A100-4547-9A48-63BF5E02C2D2%7d&language=1030&#/competition/2758715/info
https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected=%7bCC74A204-A100-4547-9A48-63BF5E02C2D2%7d&language=1030&#/competition/2758929/info
https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected=%7bCC74A204-A100-4547-9A48-63BF5E02C2D2%7d&language=1030&#/competition/2958664/info
https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected=%7bCC74A204-A100-4547-9A48-63BF5E02C2D2%7d&language=1030&#/competition/2958769/info
https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected=%7bCC74A204-A100-4547-9A48-63BF5E02C2D2%7d&language=1030&#/competition/2958772/info
https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected=%7bCC74A204-A100-4547-9A48-63BF5E02C2D2%7d&language=1030&#/competition/2958886/info
https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected=%7bCC74A204-A100-4547-9A48-63BF5E02C2D2%7d&language=1030&#/competition/2958890/info
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Regionsgolf 

Det er dejligt, at der har været stor interesse for at deltage i Regionsgolf i 2022. 

Albertslund Golfklub har deltaget med 6 hold, i år gik Veteran-D holdet videre til 

semifinalen.   

Ungdomsområdet 

På Ungdomsområdet blev det ikke den store succes i 2022. De sidste af vores ellers 

trofaste unge medlemmer, valgte at lægge deres tekniske træning i en anden klub, men 

bevarede dog samtidigt medlemskabet i Albertslund. Det er desværre et resultat af et par 

år uden fast træner på Ungdomsområdet. I budget for 2022 havde vi ellers afsat penge til 

Ungdomstræning, men det var en postgang for sent. De få juniorer, der er kommet til i 

2022, er ikke nok til at etablere en reel juniortræning, og de har derfor fået tilbud om at 

deltage i den almindelige begyndertræning hos Jacob. Skulle vi få en større søgning af 

juniorer i 2023, er der igen afsat penge til et det i budgettet. 

 
Banen 

Vi kan igen i år være meget stolte af vor bane, den har stået rigtig flot hele året igennem, 
takket være vore dygtige greenkeepere, og vore gode frivillige, tak til alle jer. 
 
Der har ikke været de store ændringer på banen i årets løb. 
 

Vi har lovet Albertslund kommune at kunne afsætte en del træer på vor bane, det bliver til 

ca. 900 træer fordelt på nogle grupper og langs stien, og langs hul 9.  

Kommunen planter de fleste træer og er i gang, vi har et hold som vil plante nogle store 

træer op langs hul 9 den 26/1 og søndag den 29/1 vil nogle unge drenge plante de sidste 

træer langs stien, hvis vejret er ok. 

De fleste træer er kun nogle små pinde, så det er en langsigtet plan. 

I vinterens løb vil greenkeeperne også beskære en del træer på banen. 
 
Vi har i årets løb, haft stor hjælp af mange frivillige, tak til alle jer. 
Tak til greenkeeperne for det gode samarbejde. 
 
Kontoret 

Sæsonen 2022 blev også året, hvor vores nye forretningsfører Poul Bregendahl overtog 

ansvaret for kontoret. 

Poul er kommet rigtig godt i gang og har efterhånden fået styr på rigtig mange ting. 

Poul får god hjælp af vores kasserer Susanne omkring bogføring, så vi også kan holde 

styr på økonomien. På sigt er det meningen at Poul skal overtage denne del også. 
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1. og 2. holdet 

2022 blev et meget fint år for vores 2 divisionshold. 

1.holdet vandt deres række i 4. division uden at tabe en kamp, og rykker direkte op i 3. 

division. 

Mens andetholdet ikke lykkedes helt med hvad man havde forventet. De sluttede 

desværre sidst i deres række i 5. division, 

Men heldet var med dem, for det lykkedes at blive i 5. division, grundet op- og nedrykning i 

de andre klubber. Lidt heldig har vi også lov til at være. 

Med det gode sammenhold der er i de 2 elitehold vi har, ser vi frem til en spændende og 

god sæson 2023. 

  

Greenfeespillere – tidsbestilling 

Vi har også i år oplevet en fremgang i antallet greenfeespillere. 

 

Vi er rimeligt sikre på at det at klubben har åbnet for tidsbestilling er en af de primære 

årsager til dette. Vi gør derfor muligheden for at bestille tid på hhv. 10 minutter over og 20 

minutter i hele timetal permanent. 

Tidsbestilling fungerer fint og der er faktisk også pænt brugt af klubbens egne medlemmer. 

På sigt kan vi overveje om vi skal åbne yderligere for tidsbestilling.  

Økonomi 

Som I kan se af det udsendte årsregnskab kommer vi ud af sæson 2022 med et 

underskud. Selvom vi har været gode til at spare og indtægterne er positivt påvirket af det 

pænt store antal nye medlemmer vi har fået i 2022, ender året med et underskud. 

Årsagen skal primært søges i markante stigninger på El og varme. 

DGU opfordrer klubberne til at være forsigtige ift. de forventede øgede omkostninger på 

varme og el i det kommende år, faktisk foreslog de på regional-møderne at de forventede, 

at klubberne ville blive nødt til at tænke i kontingensstigninger på op mod 500 kr. årligt pr. 

fuldtidsmedlem. 

 

Bestyrelsen har i det fremlagte budget vurderet, at vi i 2023 hellere vil holde kontingentet i 

ro, da vi forventer at kunne holde skindet på næsen med de kontingentsatser vi har pt. 

Hvis krisen fortsætter i årene fremover, så må vi vurdere om vi fra 2024 er nødt til at 

justere kontingenterne igen.  
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Lidt om fremtiden  

Vi har indgået en ny kontrakt med Jacob Rasmussen, som giver mulighed for at Jacob er 

tilgængelig på 2 hverdage i Albertslund Golfklub. 

Noget af tilgængeligheden tænker vi kan bruges til at tilbyde nogle træningshold for 

højhandicappere – vi tænker 37+, så de får mulighed for at få større glæde af deres 

golfspil. 

Vi tænker på hold af 10 gange 1 time, for en beskeden betaling, hvor klubben så står for 

betaling til Jacob gennem det antal timer, vi forpligter os til at købe iht. kontrakten. 

 

Ud over disse typer hold-træning, bliver Jacob jo også mere tilgængelig for individuel 

træning, hvor man kan booke ham. 

Vi håber at begge dele vil blive godt modtaget, så mange får glæde af at blive lidt bedre 

teknisk til golf. 

Hjemmesiden er kommet godt i gang og bliver flittigt brugt som informationskanal ligesom 

facebook. 

 

Ligeledes også tak til vores ansatte som gør et superfint stykke arbejde med at skabe 

gode rammer omkring vores golfklub. 

 

Sidst men ikke mindst tusind tak for indsatsen til mine bestyrelseskolleger for et godt 

samarbejde gennem hele den forgangne sæson. 

     

    Aksel Beckmann 

    Formand for Albertslund Golfklub 

  

 

 

 


