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Kære alle FGK´ere 

Som så meget andet så blev vores 
Klubblad også forsinket pga. corona, 
og derfor valgte jeg i juli at udsende 
et ”Nyt fra formanden” via et Ny-
hedsbrev, og dette gengives neden-
for og suppleres med lidt ekstra in-
formation her i toppen. 

2020 har været det mest utrolige år 
og har overgået alles fantasier, og 
man har konstant hørt og hører fort-
sat om corona/covid-19, og det præ-
ger nu på 6. måned vores hverdag i 
uhyrlig grad. Denne mikroorganisme 
har sat nogle alvorlige spor hos den 
ellers så usårlige menneskehed på en 
måde, som vi ikke havde set komme, 
og det kom egentlig som ”lyn fra en 
klar himmel” og er nu en fast del af 
vores adfærd i hverdagen. 

Men, som man siger, så ”er intet så 
skidt, at det ikke er godt for noget”, 
og det har i den grad været med til at 
hjælpe os med klubbens største ud-
fordring, nye medlemmer, for nu er 
udfordringen ikke længere de mang-
lende medlemmer, men at finde res-
sourcerne til at modtage og integrere 
alle disse nye medlemmer, hvor vi i 
dag har fået nyt medlem nr. 174, 
hvilket man ikke engang havde tur-
det drømme i sin hedeste drøm. 

Alle jer frivillige, der knokler på med 
dette, yder en fuldstændig utrolig 
heroisk indsats, som er guld værd for 

vores golfklub. Mange er voldsomt 
overbebyrdet, for der knokles med 
disse næsten halvanden hundrede 
begyndere morgen, aften og week-
end, og vi kan dårligt følge med, for 
der skal aftales begynderkurser, træ-
ning, onsdagsgolf, mandagsmatcher, 
regelkurser, introkurser mm. og så er 
der hele den mere subjektive del, 
som handler om at give vores begyn-
dere en rigtig god og imødekommen-
de oplevelse, så de føler sig godt til 
rette i denne nye verden og i FGK, så 
de har lyst til at være her og ende 
som rigtige FGK´ere. Det sidste er I 
også lykkedes med, for man hører 
om så mange gode oplevelser, og 
som formand/bestyrelse, så kniber vi 
os selv lidt i armen og håber I holder 
ud, så vi når året er omme har fået 
en masse nye fuldtidsmedlemmer, 
for det vil give FGK nogle helt nye 
muligheder fremadrettet. 

Den stramme økonomiske styring og 
afvikling af vores klubhus-lån gen-
nem mange år kombineret med for-
håbentlig en masse nye medlemmer 
gør, at vi for første gang siden før 
finanskrisen i 00´erne formentlig kan 
begynde at udvikle vores klub/bane, 
hvor det gennem mange år har været 
vedligeholdelse og brandslukning, så 
denne fuldstændig fantastiske ind-
sats overfor vores begyndere af alle 
jer frivillige krydser vi fingrer for lyk-
kes, og I holder ud, så vi kan afslutte 
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sæsonen med en masse nye med-
lemmer og starte en ny spændende 
periode for FGK. 

Også på juniorsiden er der knoklet 
på, for der har været afholdt rigtig 
mange aktiviteter både overfor eksi-
sterende juniorer, men også overfor 
nye, og det er også lykkedes med 
adskillige nye juniorer, som forhå-
bentlig bliver rigtig godt bidt af en gal 
golfbold. 

Jeg vil gerne som formand og på veg-
ne af bestyrelsen sige jer et stort og 
rungende TAK, og bede til at I holder 
ud, så vi forhåbentlig kan fejre det til 
vores årlige udvalgsturnering lørdag 
d. 17. oktober, hvor vi traditionen tro 
samler vores frivillige til golf og hyg-
ge. 

Vi arbejder pt. på at undersøge diver-
se udviklingsmuligheder på vores 
bane. Vi ser også på vores maskin-
park, som også trænger til fornyelse, 

og der er også nogle andre ting, som 
maser sig lidt på for tiden, ligesom vi 
er i tæt dialog med vores pro Peter 
Thomsen, indehaver af Dansk Golf 
Akademi, idet vi vil have navnet på 
vores cheftræner for 2021 på plads 
inden udgangen af september, så vi 
ved, hvem der skal være denne me-
get centrale figur i vores klub i 2021, 
for 2020 viste sig at blive noget an-
derledes end aftalt. Det og meget 
mere håber vi at kunne fortælle en 
masse mere om i den kommende tid, 
men TAK fordi vi pga. af jer frivillige 
tilsyneladende kan løfte FGK til næ-
ste step i de(t) kommende år. 

”Nine eleven” overgår det meste, 
men i marts fik vi ”third eleven”, da 
Danmark blev lukket ned d. 11. marts 
sammen med store dele af verdenen. 
Der gik corona i ALT incl. ”Nyt fra for-
manden”, så hermed en forsinket og 
anderledes version. 

Alt var planlagt for sæsonen 2020, og 
oven på sidste afdrag på vores ejen-
domslån ultimo 2019 og hele kr. 
2.800.000 i ydelse i 2019, var den ALT 
overskyggende udfordring for vores 
kære klub at få nye medlemmer i 
2020, for ellers kunne vi blive udfor-
dret betydeligt på likviditeten og den 
ordinære drift, selvom vi med det 
sidste afdrag har reduceret vores 
årlige låneydelse med hele kr. 
800.000. 
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Vores direktør, Jørgen, havde sat sig 
selv i spidsen for Hverveudvalget og 
planlagt et hav af aktiviteter, og vi 
stod klar i startblokken, hvor vi bl.a. 
sammen med et ”tændt” Begynder-
udvalg skulle ud og erobre lokalsam-
fundet og få en masse nye medlem-
mer, da ”meteoren” ramte os d. 11. 
marts med besked om en foreløbig 
lukning af FGK til 11. maj. Det svarer 
lidt til, når elitesportsudøveren har 
trænet hårdt og målrettet gennem 
lang tid til OL, som bare bliver aflyst. 
Og ”OL-byen” var under planmæssig 
opbygning, for greenkeeperne var 
godt i gang med at forberede banen 
til sæsonen. Endvidere var 
”Klubberne i klubben” så småt klar til 
sæsonen mm. 

Der blev indkaldt krisemøde, hvor de 
første prognoser pga. risiko for 
manglende indtægter viste et scena-
rie på et underskud kr. 450.000 mod 
et budgetteret overskud på ca. kr. 
100.000 for 2020. Endvidere har vi 
også måttet støtte Frank, da restau-
ranten ved lov blev lukket ned. 

Fronterne blev også trukket godt op 
blandt os ca. 800 medlemmer, idet 
mange mente, at det var en overre-
aktion at lukke klubben ned, fordi 
golf ikke er en kontaktsport, for man 
kan jo spille og samtidig holde af-
stand, og selv i bestyrelsen havde vi 
lidt forskellige holdninger til, hvordan 
vi skulle reagere, men vi valgte 
”salomonisk” at følge DGU´s anbefa-
ling, som vi har gjort gennem hele 
forløbet. 

Her ca. 4 mdr. senere er status, at 
vores adfærd stadig er corona-
påvirket, idet  

 der stadig er et forsamlingsforbud 
 der snart forbruges mere hånd-

sprit end vand 
 vi alle er blevet OCD-ramte med al 

vores vasken hænder 
 man snart hellere vil slippe en lille 

vind end hoste 
 folk står på afstand og råber til 

hinanden, hvor vi tidligere stod 
tætte og kunne tale pænt, og det 
er en udfordring for de mange 
med høreapparater at stille ind på 
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den rette frekvens 
 et dørhåndtag tidligere var en 

praktisk foranstaltning, men nu er 
blevet et virus befængt element, 
hvor berøring kan føre en direkte i 
respirator 

 en krammer er blevet forbudt, og 
nu står folk ”giver albuer” eller 
”fødder” 

 man ikke længere ser en buffet 
som lækker, men i stedet som en 
potentiel dødsfælde 

 en norditaliener på besøg i klub-
ben tidligere var fedt, mens den-
ne nu betragtes som spedalsk 

osv. osv.  

Ja, meget har ændret sig på meget 
kort tid, og vores samfund er stadig 
stærkt påvirket af corona-krisen, for 
vi har slet ikke endnu har mærket de 
endelige økonomiske konsekvenser, 
fordi mange jobs endnu er usikre, og 
fordi vi ikke rigtig har set det på for-
brugeradfærden endnu, selvom vi 
mistede 73.000 jobs i april måned i 
Danmark mod 13.500/md. da finans-
krisen var på sit højeste for 12 år si-
den, men vi må sige, at indtil videre 
er bestyrelsens bekymringer gjort til 
skamme. Det er gået stik imod vores 

bange anelser, og en af årsagerne er 
nok, at mange har valgt at blive 
hjemme i Danmark i ferien, og så skal 
de da lige have det golfkort, som de 
har overvejet i mange år. 

Siden vi endelig åbnede for vores 
golfklub har det været som, ”når kø-
erne skal på græs”. Golfspillere over 
alt i Danmark, herunder i Frederiks-
sund, har bestormet golfbanerne, så 
aktuelt er status hos os i FGK, at  

 vi ligger foran budget på greenfee 
spillere 

 vores drift og likviditet er langt 
bedre end budget 

 vi har fået 164 nye medlemmer i 
år, heraf hele 30 på Golfens Dag, 
og vi er nu oppe på 922 medlem-
mer og flere er formentlig på vej. 
Det er ubeskrivelig herligt, da vi 
har haft tilbagegang gennem flere 
år 

 sponsorudvalgsformanden, John 
Christiansen, igen ”er oppe på den 
store klinge”. 

Alle skal nu respektere de tilbagevæ-
rende regler, så vi ikke får en ”bølge 
2”, som vil være ubærligt. 
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Vi har søgt diverse ordninger og til-
skud, hvor vi også har fået bevilget 
en del. Nogle af pengene skal betales 
tilbage, da der heldigvis blev brug for 
greenkeeperne tidligere end frygtet, 
men dette har også været en god 
støtte til klubben. 

Helt aktuelt er der SÅ meget gang i 
kurserne i klubben, som er en kæm-
pe succes. Indmeldelsesprocenten i 
forlængelse af disse kurser er 
”outstanding”, så det er virkelig utro-
lig flot arbejde, for uden en rigtig god 
oplevelse og kompetent indføring til 
golfen, så var de nok bare taget hjem 
igen uden indmeldelse, så en kæmpe 
tak for dette store arbejde til alle jer, 
der bruger hele weekender mm. på 
dette. 

Jeg vil lige tillade mig at benytte lej-
ligheden til at takke for genvalget til 
formand, selvom det er nogle måne-
der siden. Jeg har nu taget hul på min 
4. 2 årige periode på denne post. Det 
har været nogle spændende år, hvor 
økonomi har fyldt utrolig meget, og 
det synes jeg, vi er lykkedes godt 
med. Hvis vi nu lykkes med at få fast-
holdt den aktuelle udvikling med 
medlemstilgang, så vil vi i løbet af det 
næste halve til hele år kunne føre en 
mere ekspansiv strategi, og det skal 
overvejes, om det er den samme le-
delse, der skal føre os gennem dette, 
for man siger, at ”efter en samler 
kommer en spreder”.  

Bestyrelsen er ikke en lukket klub, så 
har man mod på bestyrelsesarbejde i 
FGK, hvor vi er en arbejdende besty-
relse, forstået på den måde at man 
deltager i enten diverse udvalg og/
eller til diverse løbende ”ad hoc” op-
gaver gennem sæsonen, så er det om 
at melde sig, og hvis man vil være 
formand, så kan jeg anbefale, at man 
har et par års bestyrelsesarbejde på 
bagen, men det er ikke et absolut 
”must”. Da FGK´s ve og vel betyder 
ekstremt meget for mig, vil det glæ-
de mig, når jeg en dag skal aflevere 
stafetten, at det er til en formand, 
jeg er tryg ved. 

”Klubberne i klubben” er kommet 
godt i gang, selvom forsinkelsen har 
givet os nogle lidt mindre og kortere 
turneringer, men herligt at se at både 
de ansvarlige og medlemmerne har 
bakket flot op på trods af den ander-
ledes start. 

Klubben har på trods af en vis virus 
ikke ligget stille, og vi har bl.a. fået 
nye toiletter ved hul 11 og på handi-
captoilettet, sponseret af Jan Dues 
arbejdsgiver (tusind tak), afsluttet 
flytning af vores siloer/
grusopbevaring, Henrik Helt har sat 
ny dør i toilettet ved hul 11 fordi et 
par sarte sjæle følte sig intimideret 
ved at sidde derinde uden dør….    

Vores evigt hårdtarbejdende Frivillig-
hedsudvalg er her, der og alle vegne. 

FORMANDENS KLUMME 
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Det er herligt at se, at poplerne ved 
hul 17 nu tager karakter igen, og vi 
ikke skal være nervøse for, at de væl-
ter, men også ting som ukrudt i bun-
kers, på p-pladsen og terrassen har 
de været over, den utrolig vigtige 
vanding af specielt de nyere træer, 
den årlige hovedrengøring af restau-
ranten og opstilling af de ”nye” stole, 
plantet en masse nye træer, beskåret 
kanterne langs stierne mellem huller-
ne og meget, meget mere, og rigtig 
mange af tingene tænker man måske 
ikke så meget over, men udvalget 
arbejder hele tiden, og uden dem var 
FGK bare et mindre rart sted at være. 

Danmarksturneringen er også kom-
met fra start og er blevet reduceret 
til 2 weekender. Det var bl.a. spæn-
dende med vores nye damehold, 
som grundet Carinas stop og Frejas 
skade fik en anderledes holdopstilling 
end forventet, men alligevel lykkedes 
det vores jernladies at vinde den ene 
dag. Super flot   Også 1. og 2. holdet 
for mænd fik hver en sejr, så den før-
ste runde er bestået for alle hold. 
Godt gået. Ligeledes kører det flot 
for regionsgolfen, hvor flere af vores 
hold har kvalificeret sig til det videre 
spil. Sejt. 

Juniorerne er også kommet godt i 
gang og deltager både på vores seni-
orhold, turneringer rundt omkring, 
vores egne lokale turneringer mm. og 
det er bare herligt at se, hvordan ju-

niorerne fylder mere og mere i vores 
klub. Det bliver spændende at følge 
dem til klubmesterskaberne i år. 

Banen står aktuelt virkelig flot, hvor 
den tørre rough står i stærk kontrast 
til de grønne semiroughs og fairways. 
Greens er gode og generelt har vi en 
bane i god og flot stand, som også 
roses af greenfeespillere. Vores 
rough er blevet lidt mere tør, så bol-
dene er blevet lidt lettere at finde 
samt spille ud, men sporene efter 
gravende dyr har aldrig været værre, 
og det er desværre noget vi må leve 
med, for vi har ikke ressourcer til at 
planere roughen, men der kan drop-
pes frit fri af disse forhindringer. 

Til slut vil jeg bare ønske alle en fan-
tastisk sommer, og jeg glæder mig til 
vi mødes i FGK. 

 

Mange hilsner 

Michael 

 

 

 

FORMANDENS KLUMME 
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De første 3 mdr. af 2020 er ikke en 
tid vi vil mindes med glæde, Corona 
var en størrelse som berørte os alle. 
Men de frivillige går ikke af vejen for 
nogen, vi kan også arbejde når vi skal 
holder afstand. 
 
Rengøringsholdet:  
Der blev som sædvanlig gjort hoved-
rent i Restauranten. 10 friske piger 
mødte op. kl. 9.00,  
 

Der blev arbejdet støt og roligt gen-
nem restauranten og indgangsparti-
et, og Birgit serverede en dejlig fro-
kost til de friske piger. 
 
Bunker Holdet:  
Kom igennem alle bunker. De fik også 
tid til at bruge buskrydderen. Flere af 
stierne er blevet kantet og der er ble-
vet fyldt sand på. 
Der var også en flok frivillige som 
havde fjernet mælkebøtter/tidsler og 
andre ukrudtsplanter, som havde 
sneget sig ned langs kanterne i bun-
kerne. 
 
Parkering/klubhus Holdet:  
Parkeringspladsen og områderne 
omkring husene er flere gange blevet 
renset for ukrudt. 
Birgit har renset hele terrassen og 
fyldt sand på og efterfølgende fejet. 
Et kæmpe arbejde hun har haft gang 
i. Fliserne på Driving range er også 
blevet renset. 
 
Bane Holdet:  
Vi har også i år fældet  mange af de 
gamle træer, dels fordi de var ved at 
gå ud, men også for at give plads til 
nye træer. Vi fik lavet rigtig meget 
flis, som vi har brugt omkring de ny-
plantede træer. 
Vi har sat nye skilte op på Driving 
range. 
Der er plantet 50 nye træer i år, 30 
Lindetræer og 20 frugttræer. 
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Pladsen omkring:  
Toiletterne blev ordnet og Henrik har 
sat en ny dør i og "maleren" har ma-
let den. 
Vindruerne og skråningen er nippet 
og klippet. 
 
Borde og Bænke områderne:  
Der er fjernet ukrudt og revet flere 
gange i løbet af sommeren. 
 
Vandvognen:  
Der  er kørt rigtig mange liter vand 
ud til vores nyplantede træer. 
 
Boldtopsamling:  
Der har også været gang i maskinen 
de sidste måneder. 
 
Tak til alle de frivillige og ikke mindst, 
en stor tak til vores vores greenkee-
pere for super fint samarbejde. 
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Masser af succes! 
 
Gasolin`s fremragende sang fra 1975 
kan passende være overskriften på 
begynderudvalgets aktiviteter i 2020. 
 
Efter et Corona-ramt forår, hvor alt 
var sat i bero, kom vi i gang med ons-
dagsklub og regel- og etikettemøder i 
maj, og 15. juni kunne vi starte vores 
mandagsturneringer. Men hvor skul-
le vores nye begyndermedlemmer 
komme fra? Golfens Dag i april var 
udsat, så i første omgang satte vi vo-
res lid til de Intro-golf dage, som blev 
markedsført lokalt via Facebook. 
Indtil dato er der gennemført 7 Intro-
golf forløb med mellem 12 og 21 del-
tagere. Efterfølgende har det vist sig, 
at ca. 50% af de deltagere der bor 
lokalt, også har meldt sig ind i vores 
klub. Og vi har endnu 1 Intro-golf 
tilbage i september. 
Golfens Dag blev af DGU fastsat til 
søndag den 21. juni. Vi havde små 70 
gæster, og fik på dagen 30 nye med-
lemmer. Det er vist aldrig sket før, at 
så mange har indmeldt sig med det 
samme – måske en Corona-effekt? 
 
Men nu kom der så pres på alle invol-
verede parter i begynderuddannel-
sen. Vores træningsmoduler med 
PRO trænerne blev hurtigt overteg-
net, så der er kikket dybt i kalende-
ren for at finde ekstra træningstider 
– på tider, hvor vores nye begyndere 

kan deltage. Det er nemlig heldigvis 
sådan, at mange er i alderen 40-55 
år, og derfor er kun hverdagsaftner 
og weekender relevante. 

Heldigvis blev forsamlingsforbuddet 
lempet i juni, så vore regel- og eti-
kettemøder blev ikke en flaskehals. 
Det kunne vores onsdagsklub til gen-
gæld godt være blevet. Vi fastsatte et 
max. deltagerantal på 20, så begyn-
derudvalget kunne gå på Nordbanen 
i 5 4-bolde – det er hvad vi kan nå, og 
hvad der er plads til. Der har været 
mange dygtige spillere, der hurtigt er 
kommet videre til mandagsturnerin-
gerne, så der har hele tiden været 
plads til alle om onsdagen. 
 
Det gav os så udfordringer til man-
dagsturneringerne, fordi der er så 
mange nye med, som er i gang med 
uddannelsen. Derfor manglede vi 
rutinerede holdkaptajner og fik ud-
sendt et nyhedsbrev om behov for 
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hjælp. Det har givet resultat, og vi vil 
gerne sige tak til alle de holdkaptaj-
ner, der mandag efter mandag har 
påtaget sig opgaven og ligeledes til 
jer der reflekterede på vores nyheds-
brev og er begyndt at hjælpe os om 
mandagen. 
 
Helt aktuelt har vi 90+ – ja, du læste 
rigtigt – 90+ begyndere i gang med 
golfuddannelsen, og der er allerede 
ca. 50 der har gennemført. Heraf 10, 
som har deltaget på weekendkursus 
med PRO-trænerne. Vi ser frem til, at 
rigtig mange kommer i mål i løbet af 
de resterende 1½ måned af vores 
sæson. 
 
 

 
 
 
 

Afslutningsvis vil vi gerne sige tak til 
de mange spillere, der har hjulpet os 
til Intro-golf og onsdagsklub. Uden 
jeres hjælp, kunne vi i år ikke magte 
opgaven. Og ikke mindst en kæmpe 
tak til begynderudvalgets medlem-
mer. Vi har aldrig før haft så travlt – i 
positiv forstand. Så tusind tak for de 
mange ekstra timer I har investeret i, 
at vores mange nye medlemmer 
kommer godt i gang med deres gol-
fliv, og føler sig velkommen og godt 
tilpas i FGK. 
 
Christian Brangstrup 
Begynderudvalget. 
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Regelnyt  - Stengærdet langs 

venstre side af hul 9 

De seneste år har stengærdet langs ven-

stre side af hul 9, været en integreret del 

af banen. 

Det er nu besluttet, at lokalregelen om 

dette ophæves. 

 

 

 

 

Det betyder, at stengærdet nu er unor-

mal baneforhold/ikke-flytbar forhindring. 

Og at man derfor må tage lempelse uden 

straf, efter regel 16.1b, hvis der er gene 

fra stengærdet. 

Stengærdet markerer ikke out of bounds, 

hvilket betyder, at bolden kan spilles fra 

skoven, på den anden side af stengær-

det. 

 

Jesper Parkhøi 
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 Endelig, endelig, endelig kunne Da-
medagen afholde en månedsturne-
ring i år, nemlig Sommerturneringen 
den 2. juli. Strålende solskin, højt 
humør med 39 deltagere – det kunne 
ikke være bedre.  

Spilleformen var Texas Scramble i 3 
bolde, hvor hver deltager skulle leve-
re 3 drives, og resten var valgfrie. 
Alle tre spillere i bolden drivede ud, 
bedste bold valgtes, og alle tre spille-
re spillede videre derfra og så frem-
deles, til bolden var i hul. Alle spille-
de de samme 13 huller. 

Turneringen blev afviklet i munter 
tone. Alle havde glædet sig til at spil-
le turnering igen. Efter ca. 3 ½ time 
kunne vi sætte os til bords, hvor 
Frank havde forberedt en grillmiddag 
med pølse, kotelet, skøn salat, kar-

toffelsalat, lune krydderkartofler og 
flot grøntsagsanretning.  

Efter bedste Corona-instrukser om 
afspritning, opstilling i én række osv. 
kunne vi nyde maden og gå over til 
præmieoverrækkelsen. 

Da vi ikke har kunnet spille turnerin-
ger tidligere i år på grund af Corona, 
har bestyrelsen bestemt, at putte-
konkurrencen i denne sæson skulle 
være i hver af de 4 grupper. Bestyrel-
sen har også besluttet, at der til mid-
dagen skulle være inkluderet en gen-
stand til Sommerturneringen.  

Vindere af puttekonkurrencen i maj 
måned:  

A rækken: Ulla Dalgaard 29 puts,  
B rækken: Merete Palm 31 puts,  
C rækken: Mie Skovgaard 29 puts og 
D rækken: Winnie Jensen 35 puts, 
bedst på sidste 6. 

Vindere af puttekonkurrencen i juni 
måned:  
A rækken: Ulla Dalgaard 26 puts,  
B rækken Merete Palm 29 puts,  
C rækken: Inger Sørensen 33 puts og 
D rækken: Eva Reinholdt 36 puts.  

Tak til jer alle, fordi I kom og spillede 
vor første turnering. Det var en for-
nøjelse igen at være sammen. Vi hav-
de det, som når køer kommer på 
græs. 

4.7.20 Rosa/næstformand 
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Damedagens månedsturnering 
den 6. august blev afholdt på 
hjemmebane i strålende solskin 
med 39 deltagere. Spilleformen 
var Bingo, Bango, Bongo, hvilket 
vil sige Stableford med fuldt han-
dicap, men med mulighed for 
optjening af 3 ekstra point på 
hvert hul, nemlig 1 point til den 
første spiller i gruppen, der får 
bolden på green, 1 point til den 
spiller, hvis bold er tættet på hul-
let, når alle er på green og 1 po-
int til den spiller, der først får 
bolden i hul. Hvert af disse ekstra 
optjente point tillægges til slut de 
opnåede Stableford point. Delta-
gerne var opdelt i fire grupper ud 
fra de på dagen værende handi-
caps. Alle A-spillere spillede mod 
hinanden, alle B-spillere mod hin-
anden og så fremdeles. Det skal 
pointeres, at spilleformen ikke er 
ready golf.  

Turneringen blev afviklet i munter 
stemning, og muligheden for at opnå 
de ekstra point gav stor spænding. 
Spilleformen tog lidt længere tid, end 
vi normalt bruger på at spille 13 hul-
ler, men hjemme ventede Franks for-
rygende lakseanretning med rejer og 
asparges, skønne salater og dejligt 
hjemmebagt brød. Igen hørte vi eng-
lene synge – tak Frank.  

 

A-Rækken   C-Rækken 
B-Rækken   D-Rækken 

 
Tak til alle spillere, fordi I kom og var 
med til at gøre dagen hyggelig og 
fornøjelig. Alle glædede sig over, at vi 
igen kan holde match og spise sam-
men. Tak til Frank, fordi du havde 
ommøbleret borde og stole, så der 
var mulighed for at sidde med større 
afstand og med færre siddepladser 
ved hvert bord. 

09.08.20 Rosa/næstformand 
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Hidsig Golfer 

Efter proshoppens forårsturnering den 
5/6, gik 16 spillere videre til hidsig gol-
fer, som blev spillet  lørdag den 6/6. 

De 4 bedste spillede semifinale søndag 
den 7/6 kl. 8:00. Bo Bjerre spillede mod 
Vaugn Skjold Jensen og Alexander 
Meltinis spillede 
mod Jan O Larsen, 
derefter spillede 
vinderne af de 2 
kampe finale kl. 
13:00 samme dag. 

Finalisterne var 
Vaugn Skjold Jen-
sen og Alexsander 
Meltinis. Efter en 
spændende kamp 
kunne vi kåre 
Vaugn Skjold Jen-
sen som årets, hid-
sig golfer 2020. 

Turneringsudvalget 
ønsker Vaugn 
Skjold Jensen tillyk-
ke med titlen og 
guldmedaljen. 

 

 

 

 

 

 

På turneringsudvalget vegne 

Jeanne Neumann 



 SIDE 19 



 SIDE 20 

TURNERINGSUDVALGET 

Klubmesterskaber i slagspil 2020  

Mesterskabet blev spillet i godt vejr og banen stod godt – dejligt vi havde fået 
noget regn den seneste tid.   

Mester for herrer blev suverænt vundet i +12 af Vaugn Skjold Jensen  og Mor-
ten Brøndum blev nr. 2 i +17. 
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Midage herrer blev også vundet af 
Vaugn Skjold Jensen med +12 og 
Morten Madsen blev nr. 2 i +21. 

Senior herrer blev vundet af Thomas 
Bergmann efter omspil med Claus 
Christensen som begge gik i +30, og 
kampen blev først afgjort efter 3. 
omspilshul. 

 

 

Senior damer blev vundet af Anne 
Mette Mungsfeldt i +48 og Ulla Ege-
lund blev nr. 2 i +57. 

Veteraner herrer blev vundet af Hen-
rik Kolind i +29 i tæt kamp med Kaj 
Olsen som gik i +30. 

 

 

 

 

Veteraner damer blev vundet af Nin-
na Harder i +35 og Ulla Dalgaard 
Hansen blev nr. 2 i +36 efter en tæt 
match som først blev afgjort på hul 
18. 

Junior drenge blev vundet af Oliver 
Thomas i +29 og Mathias Skriver blev 
nr. 2 i +35 

 

Ib Skovgaard 

 

 

 

 

 

 

 

Vaugn Skjold Jensen  Thomas Bergmann 

  

 

 

 

 

 

 

Anne Mette Mungsfeldt Henrik Kolind 

 

 

 

 

 

 

 

Ninna Harder   Oliver Thomas 
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WHS 
World Handicap System 

Fra 1. januar 2021 skifter Danmark til 
det nye handicap system, og det 
kommer til at påvirke os alle. 

Fra 1. januar SKAL du aflevere score-
kort fra ALLE spillede runder,  hvor 
du har spillet 9 til 18 huller. Altså ikke 
9 eller 18 huller, men alle runder 
mellem disse to tal, hvilket betyder 
at du også bliver reguleret på eks. 13 
eller 17 hullers runder. 

Hvorfor nu det? 
Rundt omkring i verden har der væ-
ret i alt 6 forskellige måder at bereg-
ne et handicap på, og med det nye 
system, vil der fremover kun været et 
system, og vi vil således kunne sam-
menligne handicap over hele verden. 

Hvad betyder det for dit handicap? 
I praksis betyder det for mange af os, 
at vores handicap vil stige lidt, fordi 
vi i Danmark (Skandinavien) i mange 
år, stort set kun har registreret vores 
score når vi har gået en god runde. 
Det blev lidt bedre med EDS mulighe-
den, men det var kun en mulighed, 
ikke et krav, og det gør at mange i 
dag stadig har et handicap, som der 
kun kan spilles til nogle få gange om 
året, og som derfor ikke er retvisen-
de for det aktuelle handicap. 

 

Med det nye system vil dit handicap 
stort set afspejle dit aktuelle handi-
cap, og derved også give større glæ-
de ved spillet, fordi du nu kan spille 
til handicappet. 

Betyder det så at handicappet kom-
mer til at svinge meget op og ned? 
Nej er det korrekte svar, for systemet 
har indbygget flere funktioner der 
gør at der sker en mere glidende re-
gulering end vi ser i dag. 

Eksempel (handicap 15) 
Nuværende system 
Du går en runde hvor du laver 40 po-
int, og du vil derfor blive reguleret 4 x 
0,3 ned eller 1,2 i alt til 13,9 og derved 
typisk miste 2 af dine tillagte slag. 

Nyt system 
Du går stadig en runde i 40 point, men 
da handicappet nu beregnes ud fra et 
gennemsnit af de 8 bedste score af de 
sidste 20 spillede runder, reguleres dit 
handicap kun 0,15 ned til 14,85, hvil-
ket normalt ikke vil påvirke dine tillag-
te slag. 

Hvis du er uheldig og gå en rigtig dår-
lig runde, påvirker den kun dit handi-
cap, hvis den er blandt de 8 bedste af 
de sidste 20 spillede runder. 

Herudover er der indbygget regule-
ring for hvor meget man max. kan 
stige i handicap på de sidste 12 må-
neder. 

Jørgen 
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Sæsonen 2020 går nu på hæld, og 
man må sige, at den har set lidt an-
derledes ud, end man lige havde for-
ventet i begyndelsen af året, hvor 
ingen kendte noget til Corona. 

Juniortræningen startede endelig op 
omkring 1. maj med små trænings-
hold á 4 juniorer med tre kvarters 
undervisning én gang om ugen, og 
først omkring 20. juni kunne holdene 
udvides, så der kunne trænes både 
torsdag og søndag for alle.  

Vores ellers så dejlige SommerCamp 
blev heller ikke afviklet, ligesom 
mange turneringer blev aflyst i hele 
forårsperioden og en del af somme-
ren.  

Til gengæld kunne vi lukke op for eks-
tra sommerferietræning, og vi valgte 
at blive en del af Frederikssund Kom-
munes sommerferietiltag, 
”Frederikssummer.dk”, hvor kommu-
nes børn og unge havde et overblik 
over, hvad man kunne lave i ferien. 

Vi bød ind med 2 uger med to dages 
træning med fokus på langt spil, ind-
spil og putning mandag og tirsdag og 
Nordbaneturnering med efterfølgen-
de frokost og præmieoverrækkelse  i 
restauranten om torsdagen.  

Det var hyggeligt, golfmæssigt given-
de for både vores egne og de nye 
juniorer, og det betyder, at vi også 
her har fået en håndfuld nye med-
lemmer til flokken, så det er bare 
positivt. Vi havde i øvrigt også besøg 
af ”Golfzilla…”. 

FGK hører til i Distrikt 4 
(Nordsjælland og København), men vi 
er yderligere delt op i træffællesskab 
med Gilleleje, Hornbæk, Fredens-
borg, Ree og Asserbo, og her er vi 
forpligtiget til at afholde ”Jungle-
træf”, hvor målgruppen primært er 
de små juniorer. Vi skulle afvikle vo-
res del i uge 30, og vi valgte, at vi og-
så ville tilgodese de lidt større junio-
rer, så vi havde lige en Nordbanetur-
nering ved siden af. Vi havde ca. 20 
juniorer i gang på primært indspil, 

JUNIORUDVALGET 
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men vi havde også konstrueret 3 
”huller” på græsarealet ved P-
pladsen. Det var en stor succes hos 
de små, og der blev dystet i både 
Pich, Snag og putning. 

På turneringssiden er vores juniorer i 
gang med den løbende turnering, D-
tour (tidligere JDT), som nu er inddelt 
i væsentlig flere rækker end tidligere, 
så alle faktisk har en mulighed for at 
deltage, hvis man har et hcp. Turne-
ringen ligger under Distrikt 4, så de 
kommer lidt rundt. Vores juniorer 
har det med at gøre sig bemærket, så 
vi har haft både Daniel Bentzen, Da-
niel Drefeld og Ludvig Kirketerp med 
helt oppe på podiet i løbet af sæso-
nen. Den sidste runde afvikles på lør-
dag i henholdsvis Simons og Søllerød, 
alt efter om man skal gå 9 eller 18 
huller, så det bliver spændende at se, 
om der kommer endnu en pokal med 
hjem til FGK. 

 

Vi har netop afviklet ShortGame Cha-
llenge i klubben, og her regner vi 
med at sende både junior- og senior-
spillere til landsfinalen i Korsør den 
26. september.  

Som alle jo ved, er der netop afviklet 
Klubmesterskab i slagspil i FGK (se 
andetsteds i bladet), og her stillede 4 
juniorer op: Daniel Bentzen, Oliver 
Thomas, Ludvig Kirketerp og Mathias 
Skriver. Det er en hård omgang med 
tre runder golf på 2 dage, men søn-
dag eftermiddag kunne Oliver kalde 
sig klubmester for juniorer. Stort til-
lykke til Oliver:-)  

Vi går den mørke tid i møde, men 
juniorerne er jo seje, så vi fortsætter 
ufortrødent med træningen indtil 
efterårsferien, hvor vi ser frem til 
årets EfterårsCamp. 

På juniorudvalgets vegne 

Mette Meltinis 
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2020 har været et år helt anderledes 
end nogle af  de andre 10 år jeg har 
været i Frederikssund Golfklub, og 
ikke kun på grund af Covid-19 situati-
onen i Danmark og i resten af ver-
den. 

I efteråret 2019 begyndte vi planlæg-
ningen af hverveaktiviteter for sæso-
nen 2020, og vi havde af bestyrelsen 
fået godkendt et aktivitetsniveau og 
dermed et budget, der lå langt højere 
end tidligere år. 

Vi var fra årets start klar til de mange 
nye aktiviteter, men måtte i begyn-
delsen af marts erkende, at både i 
Danmark og i resten af verden, var vi 
begrænset i de muligheder vi havde 
for at samle mange mennesker til 
vores aktiviteter, og derfor blev alt 
sat på pause, indtil situationen blev 
bedre. 

Dette betød at vi først medio maj 
kunne tage fat på de aktiviteter, der 
var planlagt og samtidig at vi var nødt 
til at kigge nærmere på ,hvad vi kun-
ne og hvad vi ikke kunne nå at gen-
nemføre. 

Derfor besluttede vi kun at gennem-
føre Golfens Dag og vores Facebook 
kampagne, hvor vi annoncerede efter 
50 kvinder og 50 mænd i to forskelli-
ge annoncer, der kunne tænke sig at 
stifte bekendtskab med golfsporten 
over et forløb på 2 dage. 

Vi havde aldrig i vores vildeste fantasi 
forventet at så mange ville være inte-
resseret i vores tilbud, men de 3 se-
ancer vi havde planlagt, med 21 del-
tagere på hvert hold, blev hurtigt 
overtegnet, og tilmeldingerne blev 
ved med at vælte ind, så vi har måtte 
oprette i alt 8 hold, der har været 
mere eller mindre fyldt. 

I alt har vi haft mere end 140 perso-
ner igennem et af disse 2-dages 
introduktionskurser og en stor del af 
dem, har vi fået som nye medlem-
mer. 

Til dato - den 1. september - har vi 
fået 166 nye medlemmer, inklusive 
juniorer, golfspillere med handicap 
og begyndere. Det højeste antal nye, 
om ikke nogensinde, så i hvert fald 
de sidste 10 år. 

Der skal lyde en meget STOR TAK, til 
specielt Jørren Kjær, der på en forbil-
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ledlig vis har gennemført og styret 
disse 2-dages introkurser, og også til 
resten af de mange medlemmer der  
weekend efter weekend har givet en 
hånd med og været medvirkende til 
denne succes. 

Golfens Dag bød også på uventet 
mange gæster, 70 i alt og 30 ny-
indmeldelser på dagen. 

Der er ingen tvivl om, at vores kam-
pagne planlægning har været med-
virkende til denne succes, men der er 
heller ingen tvivl om, at vi er blevet 
hjulpet godt på vej af Covid-19 og det 
faktum at rigtig mange danskere har 
skullet holde ferie i Danmark, for det 
er ikke kun i Frederikssund Golfklub 
vi har fået mange nye medlemmer, 
det er en generel tendens over hele 
landet. Vi har måske blot fået lidt 
flere hos os. 

Klubbens store udfordring bliver nu 
at få de mange nye golfspillere inte-
greret, så de bliver som medlemmer i 
mange år, og der har vi brug for 
hjælp fra alle medlemmer. 
Tag godt imod dem og hjælp dem 
godt på vej som nye golfspillere, også 
selv om de måske skal bruge flere 
slag på banen end du skal. 

 

Hverveudvalget 

Jørgen Bundgaard 
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Skovnæsvej 9 
3630  Jægerspris 

Telefon 4731 0877 


