
 

JULEBREV 2020 
 
Kære medlemmer 

 
Et helt anderledes år er ved at finde sin afslutning, og i den anledning vil vi gerne sige tak til jer 
alle for det år, der er gået. På mange måder har året jo været meget anderledes, end vi har været 
vant til, og så alligevel ikke, for til forskel fra mange andre sportsgrene har vi kunnet dyrke vores 
sport næsten hele året, og ikke nok med det, for golfsporten i almindelighed har fået en ny 
opblomstring, så vi ved udgangen af november måned er mere end 160.000 registrerede 
golfspillere i Danmark, som er det højeste tal nogensinde. 

 
For Frederikssund Golfklub har året budt på rigtig mange nye medlemmer; ja, faktisk har vi fået 
næsten 200 indmeldelser i løbet af året, fordelt på etablerede golfspillere og rigtig mange 
begyndere, så for første gang siden 2014 kan vi begynde året 2021 med flere medlemmer, end vi 
var 1. januar året før. 
 
Når vi kommer på den anden side af nytåret, kan vi byde velkommen til en helt ny trænerstab, 
med Brian Amossen som den drivende kraft, og en moderniseret Proshop. 
Vi glæder os meget til samarbejdet og håber, at I vil tage godt imod Brian og hans stab. 
 
I sekretariatet fortsætter vi som hidtil, men vi kunne godt bruge 2-3 personer, der er villige til at 
give en hjælpende hånd med som weekend bemanding til modtagelse af medlemmer og greenfee 
gæster, så de får en god oplevelse. Det eneste, man skal kunne, er at møde folk med et smil og 
hjælpsomhed samt være fortrolig med de regler der gælder for spil og medlemskab i golfklubben. 
 
Vi vil i foråret 2021 begynde en kraftig pleje af vores fairways, så vi kan få dem op på det niveau, 
de tidligere var så kendt for, men som over tid er blevet ramt af nye vejrforhold med lange 
tørkeperioder og kraftige regnskyl. 
 
Vi glæder os til at se jer alle, når den nye sæson igen banker på døren, og vi kan komme på græs 
til lækre teesteder og greens samt en dejlig bane, og hvor vi forhåbentlig har lagt corona bag os. 
 
Med et ønske om en rigtig god jul og et godt og lykkebringende nytår, siger vi endnu engang tak 
herfra 
 
Frederikssund Golfklub 
 
 
  

Jørgen Bundgaard   Michael Tøgersen  
Direktør    Formand 

Sekretariatets vinteråbningstider 
Lukket fra 19.12 – 06.01. 
Mandag - torsdag 10.00 – 14.00 
- Telefon  08.30 – 15.30 
- Fredag  10.00 – 13.30 
- Telefon  08.30 – 13.30 
 


