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NYT FRA BESTYRELSEN: 
Generalforsamlingen: 

Den 7. februar 2023 afholdt vi den årlige generalforsamling i god ro og orden. 
Der var 51 stemmeberettigede medlemmer til stede.  

Referatet fra generalforsamlingen ligger nu på klubbens hjemmeside og kan 
også læses via dette link.  

Begyndertræning med PRO’en: 

Jacob holder åben træning for begyndere, der endnu ikke har fået grønt 
mærke.  

Foreløbig er der her i foråret planlagt 2 gange, henholdsvis mandag den 3. 
april og mandag den 17. april, begge gange fra kl. 15.30 -17.00. 

Man melder sig selv til i GolfBox / Protrainer og driller det, så skriver I bare til 
mig på jacob@jacobgolf.dk, og så sætter jeg jer på. 

Renovering P-pladser: 

Bestyrelsen har besluttet at indkøbe granitsten til renovering af P-plads ved 
klubhus og Vesterled. 

  

LÆS OM: Nyt fra Bestyrelsen, Klubsekretariatet, Dameklubben, Herreklub-

ben, 60’er-klubben, Turneringsudvalget, Noget Nyt og Spændende, Hole-

Hunters, Sponsorudvalget og Pro’en 
 



 
 
Affaldssortering i Albertslund Golfklub   

På generalforsamlingen var der flere, der ønskede en mulighed for at komme 
af med affald på Vesterled. Bestyrelsen lovede at drøfte det på førstkommende 
bestyrelsesmøde. Det er nu sket og inden længe kommer der et mindre sy-
stem til de meste gængse fraktioner. 

Vi genopfrisker info fra sidste sommer. 

Vi affaldssortér i 7 fraktioner:  
 

Metal Pap Restaffald 
 

Ved indkørslen finder du de 7 relevante containere, hvor affaldet skal dumpes. 
Du kan også dumpe affald i klubhuset og på Vesterled – se efter opslag og 
skiltning. 

Andre fraktioner til fx batterier, farligt affald mv. skal du selv tage med hjem 
og bortskaffe.  

Ordningen betyder, at du/I - som ved en skovtur - selv skal bringe jeres affald 
med retur fra en runde golf eller træning.  

Det er reglerne for affaldssortering i Albertslund Kommune, som gælder.  

Har du spørgsmål eller ideer, så henvend dig på kontoret eller send en mail til: 
post@albertslunfgolfklub.dk. Vi vil så forsøge at svare efter bedste evne. 

NYT FRA KLUBSEKRETARIATET: 
Boldopsamling: 
 
 

 
 

Madaffald (bio) Papir Plast Glas 

Vi skal have gjort forårsklar på drivingrangen, så der bliver masser af 
bolde at træne med. 

Derfor skal vi have samlet bolde op på højen ved drivingrangen. Det gør 
vi lørdag den 25. marts fra kl. 10.00. 

Det vil være dejligt med stor tilslutning. 



 
 
 
Golfens Dag: 

Søndag den 23. april fra kl. 10.00 – 14.00 
holder vi Golfens Dag med åbent hus og et 
righoldigt program.  

Programmet kan læses her på klubbens 
hjemmeside, hvor der også er muligt at tilmelde 
sig arrangementet. 

Spred gerne budskabet via jeres egne sociale 
medier, så vi kan få flere nye golfere til at blive 
medlemmer i klubben. 

Golf med mere: 

Vi erindrer også om, at vi igen i år genta-
ger succesen GOLF MED MERE.   

Programmet kan læses her på klubbens 
hjemmeside, hvor der også er muligt at 
tilmelde sig arrangementet. 

Også her vil det være en god ide at 
sprede budskabet via jeres egne sociale 
medier, så vi kan få flere nye golfere til 
at blive medlemmer i klubben.  

Kontoret: 

I perioden indtil mandag den 20. marts vil kontorets åbningstider være:  

 

Mandage: fra kl. 12 - 14. Torsdage: fra kl. 14 - 16 
 
 
 

 

 

  



NYT FRA DAMEKLUBBEN: 
Vi er nu godt på vej til foråret, og snart er det april. Vi starter som sædvanlig 
vores damedage med suppematch den 12. april kl. 17. 
 
Tilmelding på GolfBox. 
 
Har du lyst til at være med i dameklubben, så send en mail til: 

damegolf.2620@gmail.com 

Vi glæder os til at se jer. De bedste golfhilsner. Dameklubben. 

NYT FRA HERREKLUBBEN: 
Generalforsamling og ”åbningsmatch”. 

Herreklubben holder generalforsamling tirsdag den 28. marts kl. 19 i klubhu-
set. 

Eventuelle forslag kan indleveres inden generalforsamlingen, men også på da-
gen. 

Vi håber, at så mange som muligt deltager, da vi gerne vil bringe et par nye 
tiltag på banen. 

Hvis kassereren tillader det, bliver der ”måske” serveret en enkelt forfriskning. 

Tirsdag den 28. marts spiller vi samtidig året første officielle 9. hullers herre-
match og forventer at starte 18 hullers matcher tirsdag den 25. april. 

Årets første spisematch: 

Tirsdag den 18. april spiller vi året første spisematch med 9 hullers gunstart kl. 
17:00. 

Tilmelding og betaling: 

Tilmelding til alle matcher foretages naturligvis via GolfBox. 

Årskontingent på 650 kr. for årets 28 matcher kan allerede nu indbetales til: 

Reg. nr. 4448  -  Kontonr. 3129695862. 

Det koster 40 kr. for spil på enkelte herredage Beløbet indbetales på: 

MobilePay 7773MM 

Sommertur: 

Sommerturen går lørdag den 24. juni til Midtsjællands Golfklub. 
 

  



NYT FRA 60’ER-KLUBBEN: 
Nu nærmer den nye sæson sig og indmeldelse i 60’er-klubben er åben i Golf-
Box. Kontingentet er uændret 275 kr. 

Første spilledag er torsdag den 13. april. 

Sommertur 

Vores sommertur var planlagt til Møn. Præstekilde, hvor vi skulle overnatte, er 
imidlertid under konkursbehandling og rekonstruktion. Derfor har Bestyrelsen 
besluttet at flytte sommerturen. 

Vi spiller i stedet for i Odsherred Golfklub onsdag den 23. august med løbende 
start fra kl. 11.00 og i Holbæk Golfklub torsdag den 24. august med gunstart 
kl. 9.00 

Ophold på Hotel Strandparken, Holbæk fra onsdag til fredag. 

Prisen for deltagelse er 2.500 kr. for dobbeltværelse og 2.900 kr. for enkeltvæ-
relse. 

Bemærk, at sommerturen er flyttet en dag i forhold til tidligere. 

Udebanetur: 

Udebaneturen er fastlagt til Vallø Golfklub torsdag den 7. september med 
gunstart kl. 10.00 efterfulgt af frokost. Pris 350 kr. 

 

 

 

 

 

NYT FRA TURNERINGSUDVALGET: 
Tilmelding for turneringer er åben for foråret og sommeren 
2023.  

Foråret og golfsæson 2023 er på vej, og snart skal vi spille turneringer igen. 

Vi starter med: 

  ▪ Åbningsmatchen den 16. april. GOLFexperten sponsorerer matchen. 
  ▪ 3-dagsturnering for par den 18. til 20. maj. Carlsbergs sponsorerer  
    matchen. 



  ▪ Aftenturneringen den 5. juli, som afvikles i samarbejde med Herreklubben. 
    Docpoint sponsorerer matchen. 

Herudover er der 2 løbende turneringer, hvor der spilles hulspil: 

   ▪ Jacob-træner cup – Individuel 
   ▪ Sallie’s - Parturnering 

Begge turneringer afvikles med indledende gruppespil og herefter cupturne-
ring. 

Tilmelding og GolfBox 

På GolfBox tilmelder du dig til turneringer, og her finder du også detaljerede 
beskrivelser af de enkelte turneringer samt starttider og priser. 

Når du er tilmeldt, skal du betale greenfee via banken eller MobilePay.  

Betaling: 

Reg. nr.: 5490 - Konto nr.: 951976 

Husk: Skriv hvilken turnering din indbetaling dækker. 

Eller MobilePay nr.: 84842. 

Husk: Skriv hvilken turnering din indbetaling dækker. 

Klubmesterskaber 2023: 

Klubmesterskaberne i hulspil for damer og herre bliver i år afviklet som en lø-
bende turnering med finale søndag den 24. september. Tilmelding og tidsrum 
for afvikling af kampene kan du læse på GolfBox.  

Klubmesterskaber slagspil – Scratch, bliver afviklet lørdag den 26. august.   

I samarbejde med Eliten er vi blevet enige om at afvikle de første 18 huller 
med gunstart, og de sidst 18 huller med løbende start.  

Nærmer beskrivelse og tilmeldingsfristen følger i slutningen af maj måned, 
hvor der åbnes for tilmelding til resten af årets turneringer.    

Klubmesterskaber med handicap afvikles den 23. og 24. september. 

 

 
 

  



 

NYT OM NOGET NYT OG SPÆNDENDE: 

Venskabsturnering for hold: 

Som omtalt på Generalforsamlingen er en ny venskabsturnering for hold ved at 
starte op på Sjælland. 

Det handler om at mødes og spille og hygge sig med golf under venskabelige 
forhold på fremmede baner.  

Der spilles Greensome, men i ”tripple-six” format, hvilket vil sige, at matchen 
deles op i tre matcher à 6 huller.  

Der spilles ikke slutspil eller finale.  Man forsøger selvfølgelig at spille sit bed-
ste golf og vinde sine matcher, men det sociale vægtes også højt med fælles 
hygge og spisning efter matcherne.  

Venskabstuneringen er for alle med Max handicap på 48 ved tilmelding 

De 4 matcher ligger altid i weekender – Fortrinsvis søndag eftermiddag. Sidste 
bold sendes normalt ud inden kl. 14. 

Da det er en ny turnering, er datoerne endnu ikke endeligt fastlagt, ej heller 
hvilke klubber, der vil deltage.  

Det kan tilføjes, at bestyrelsen på generalforsamlingen gav tilsagn om at støtte 
op om projektet ved i 2023 at dække eventuelle udgifter til greenfees. 

Har du lyst til at deltage, så SMS inden 10. marts til Majbritt - mobil 2475 
1818, så hører du nærmere efterfølgende. 

 

 

 
 

  



NYT FRA HOLE-HUNTERS  

Til alle herrer i Albertslund Golf-
klub. Så starter den nye golfsæ-
son og dermed også årets jagt-
sæson 2023. 

Til hver match tilbyder vi mulig-
hed for god golf, forskellige indlagte konkurrencer såsom længste drive og 
tættest pinden på flere huller. Samt en 19 huls event efter hver match og 
hygge på terrassen. 

Du skal medbringe godt humør, lysten til at hygge med de andre jægere og et 
hcp. på max 25. 

Hvis du skulle have nogle spørgsmål, så tag fat i en fra bestyrelsen. 

Vi håber at se så mange som muligt i den kommende sæson. 

Tilmelding og betaling: 

Tilmelding til matcher foregår i GolfBox. 

Deltagere kan vælge imellem en årspakke eller enkelt matcher. Vi tilbyder en 
sæsonpakke til 1.000 kr., der består af følgende: 

         ▪ 6 x golf 
         ▪ Mad til hver match 
         ▪ Mad til afslutningen 
         ▪ Medlemskab for sæsonen 

Pris for enkelt match med følgende er 250 kr. 

        ▪ Golf = 125 kr. 
        ▪ Mad = 75 kr. 
        ▪ Medlemskab = 50 kr. 

Pris for afslutningsmatch med følgende er 300 kr. 

        ▪ Golf = 125 kr. 
        ▪ Mad = 125 kr. 
        ▪ Medlemskab = 50 kr. 

Betaling for årspakke og enkelt matcher skal ske på: 

Reg. Nr. 2277 - Kontonr. 6297164021. Husk at skrive fulde navn og medlems-
nummer på den, der betales for. 

Deadline for betaling af årspakke er den 10. maj 2023. 

Turneringskalender: 

Vi spiller om lørdagen og årets matcher i 2023 ligger som følger: 



·         Lørdag den 13. maj 
·         Lørdag den 10. juni 
·         Lørdag den 15. juli 
·         Lørdag den 19. august 
·         Lørdag den 16. september 
·         Lørdag den 14. oktober 

I AGC Hole Hunters spiller vi 4 slagspilsmatcher og 2 stablefordmatcher. 

Der spilles i én række. 

Matcherne vil i år starte kl. 12. 

Turneringen er en turnering for medlemmer af Albertslund Golfklub. 

Gæster er velkomne, men bestyrelsen vil gerne orienteres, så vi kan sørge for, 
at der bliver taget godt imod gæster, der ønsker at være en del af vores fæl-
lesskab. 

NYT FRA SPONSORUDVALGET: 
Henvisningsprovision for en ny sponsor: 

I Sponsorudvalget vil vi gerne afprøve et nyt initiativ til at få flere nye sponso-
rer til golfklubben. Vi tilbyder golfklubbens medlemmer en henvisningsprovi-
sion i form af et gavekort på 10% af første års betaling fra den pågældende 
sponsor.  

Send en mail til sponsor@albertslundgolfklub.dk med kontaktinfo til en poten-
tiel ny sponsor, så klarer vi resten. 

Som baggrundsinformation kan du på golfklubbens hjemmeside se vores spon-
sorbrochure, der beskriver vores mange gode tilbud. 

 

Kunne det ikke være fantastisk, hvis vi mindst fik udfyldt de 3 ledige pladser.  



 
Månedens sponsor: 

Sponsorudvalget har udvidet opgaverne med en nyskabelse: Månedens 
Sponsor. Det er et miniportræt af de personer og firmaer, der støtter Alberts-
lund Golfklub, og som vi selvfølgelig opfordrer til, at medlemmerne selv bakker 
op om.  

Den første månedens sponsor er Sallie’s og Wittrup Motel. 

Sallie’s og Wittrup Motel: 

Da Wittrup Motel blev bygget på en mark i Albertslund i 1955, var det som det 
andet motel i Danmark efter BP Motellet i Roskilde. Sidstnævnte eksisterer 
ikke længere, så Wittrup Motel er Danmarks ældste eksisterende motel – og 
vel at mærke med en ambition om at ligne det oprindelige.  

Det blev opført af Oscar Wittrup med inspiration fra et længere ophold i USA. 
Hjemme igen mødte han Sallie Zimmerhackel, der var kommet til Danmark for 
at arbejde som lærerinde, men i kompagniskab med Oscar Wittrup endte som 
entreprenør. 

Karl Nielsen, der var startet som natportier, overtog ejerskabet i 1970, og nu 
er det hans børnebørn, Claus og Henrik Hansen, der som tredje generation dri-
ver Sallie’s og Wittrup Motel helt i ånden fra 1950’erne. 

Det har Albertslund Golfklub haft glæde 
af de seneste tyve år som en af de tro-
fast sponsorerede foreninger i lokalområ-
det. Sallie’s og Wittrup Motel har tre lø-
bende sponsoraftaler og er blandt andet 
sponsor for parturneringen, der løber 
gennem hele sæsonen. 

”Når vi besøger golfklubben til blandt an-
det den årlige sponsormatch, bliver vi al-
tid godt modtaget. Folk ved, hvem vi er, 
og der er mange ansigter, vi kan gen-
kende som stamkunder i Sallie’s, så det 
er bestemt et sponsorat, der giver noget 
tilbage”, fortæller Henrik Hansen, der 
selv er passivt medlem i vores klub, 
mens sønnen Sofus og broderen Claus er 
medlemmer i Roskilde, men ofte gæster 
Albertslund. 

 



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

Fællestræning starter torsdag den 13.april: 

Seniorfællestræning torsdag den 13.april kl. 14 – 15.  

5 x 1 times træning. Kr. 600,- 

Seniorfællestræning mandag den 17.april kl. 13 – 14. 

6 x 1 times træning. Kr. 700,- (der er 3 pladser tilbage på dette hold). 

For holdene gælder det, at træningen foregår på alle vores skønne trænings-
områder, således at alle spillets facetter bliver trænet. 

Sommertræning uge 29 eller 30: 

Program mandag til torsdag: Morgenkaffe kl. 9 - 9.30. Træning kl. 9.30 - 
12.00. Frokost efterfulgt af 9 hullers uformel match. 

Fredag: Gunstart og 18 hullers match og derefter frokost og præmieoverræk-
kelse. 

Begge uger kr. 1.100,- inkl. frokost om fredagen (uden drikkevarer). 

For alle kurser gælder det, at I melder jeg selv til i GolfBox / Protrainer og dril-
ler det, så skriver I bare og jeg sætter jer på.  

Betaling foregår på 1. kursusdag. 

Demodag: 

På Kr. Himmelfartsdag kl. 12 - 15.30 kommer Cobra og Wilson og viser det ny-
este udstyr. 

Skal du være med i 3-dagsmatchen, så book din fitting inden eller efter run-
den. 

NB Tidsbestilling direkte hos mig! Jeg glæder mig til at se Jer. 

 

Med venlig hilsen  
Albertslund Golfklub 
post@albertslundgolfklub.dk 


