
 

 FGK ÅRSMAGASIN 2021 - SIDE 1 

ÅRSMAGASIN 
2020/21 



 

FGK ÅRSMAGASIN 2021 - SIDE 2 

 Jørren Kjær Jeanne Neumann Inger Margrethe Stubbergaard 
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 Michael Bomholdt Tøgersen Niels Erlandsen Peter Kirketerp 

 Formand Næstformand Kasserer 
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 Peter Basse  Christian Brangstrup 

 Medlem  Supleant  
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FREDERIKSSUND GOLFKLUB 

Skovnæsvej 9 ● 3630  Jægerspris 

Telefon 4731 0877 ● Mail: fgk@fgkgolf.dk 

 

Sekretariatets åbningstider: 

 APRIL-JUNI JULI AUGUST- OKTOBER 

   SEPTEMBER MARTS 

 _________ __________ __________ __________ 

 MANDAG 8.30-15.30 09.00-14.00 08.30-15.30 10.00-14.00 

 TIRSDAG 8.30-17.30 09.00-14.00 08.30-17.30 10.00-14.00 

 ONSDAG 8.30-15.30 09.00-14.00 08.30-15.30 10.00-14.00 

 TORSDAG 8.30-15.30 09.00-14.00 08.30-15.30 10.00-14.00 

 FREDAG 8.30-13.30 09.00-13.30 08.30-13.30 10.00-13.30 

BESTYRELSEN 2020 
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HOLE IN ONE 2020 HOLE IN ONE 2020 

 

Jan Hansen 

Hul 3 

29. Juni 2020 

 

Henrik Carlsen 

Hul 18 

12. juli 2020 
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Frederikssund Golfklub 

Generalforsamling 2021 

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling 

Tirsdag den 4. maj 2021, kl. 19.00 i Restaurant Egelunden 

Tilmelding på Golfbox (turnering) eller til sekretariatet 

  Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år, herunder beretning fra diverse udvalg. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år 

5. Fastlæggelse af medlemskontingent samt kurs på andel 

6. Forslag fra bestyrelsen 

7. Forslag fra medlemmer 

8. Valg af Næstformand 

      På valg er: 

         Niels Erlandsen, der erklærer sig villig til genvalg 

9. Valg af Kasserer 

      På valg er: 

         Peter Kirketerp, der erklærer sig villig til genvalg 

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

      På valg er: 

        Inger Margrethe Stubbergaard der erklærer sig villig til genvalg 

 

  Valg af suppleanter          

         Christian Brangstrup, der erklærer sig  villig til genvalg   

11. Valg af revisor 

12. Eventuelt 

   I henhold til vedtægternes $13 skal det reviderede regnskab og budget publiceres senest 10 dage før  

   generalforsamlingen. Dette er sket på klubbens hjemmeside og ved udsendelse af nyhedsbrev til alle  

   medlemmer med korrekt registreret email adresse. 

   Det komplette regnskab indeholdende driftsregnskab, status, noter, revisorerklæringer samt revisi- 

   onsprotekollater er fremlagt til gennemsyn i klubbens sekretariat. 



 

FGK ÅRSMAGASIN 2021 - SIDE 8 

2020 blev det mærkeligste FGK-år i mine 10 år i be-
styrelsen – en psykologisk rutsjetur.  

Som optakt til at skrive denne beretning læste jeg det 
seneste års referater fra bestyrelsesmøderne, som 
viser rutsjeturen. Vi startede året med at have betalt 
sidste afdrag på vores 18 år gamle ejendomslån, så 
2020 skulle være året, hvor vi gav den ”max. gas” i 
forsøget på at få en masse nye medlemmer og vende 
den gennem flere år lidt triste udvikling, som i øvrigt 
har kendetegnet hele ”Golf Danmark”. Vi planlagde 
en masse aktiviteter, som vi også investerede en del 
markedsføringspenge i. Vi var optimistiske og klar til 
at erobre sæsonen og levede jf. referatet i februar 
2020 i lykkelig uvidenhed om den ”meteor”, der ville 
ramme os indenfor en måned.  

Alle frivillige var så småt klar i startklodserne til at 
erobre sæsonen 2021, da vi d. 11. marts, dagen efter 
vores generalforsamling, blev lukket ned i hele Dan-
mark, og bestyrelsesmødet i marts foregik for første 
gang nogensinde virtuelt.  

Af referatet fra marts fremgår det, at vi forventede at 
miste kr. 450.000 i indtægter som følge af nedluknin-
gen, så med et budget på kr. 100.000 i overskud for 
2021, så var gode råd dyre. Klubben blev lukket ned, 
og der var en heftig og ophidset debat på vores Face-
bookside om, hvorvidt vi skulle lukke ned eller ej. 
Bestyrelsen besluttede at følge Dansk Golf Unions 
fortolkninger og anbefalinger, hvilket vi har gjort gen-
nem hele forløbet, men det delte også vandene 
blandt vores medlemmer, for golfere vil bare ud og 
spille golf mm    

Iflg. referatet fra april så gennemsyrede depressio-
nen klubben og bestyrelsen. Det meste var lukket, 
men i maj fik vi lov at åbne delvis op, og vi havde de 
første begynder arrangementer, som blev afholdt i 
respekt for smittefare. 

Iflg. referatet fra juni så var optimismen ikke bare 
tilbage. Den var helt i top, selvom der var et forsam-
lingsforbud på 50 personer, og vores frygt omkring 
regnskabet viste sig heldigvis ikke at holde stik, idet vi 

faktisk var bedre end budget på dette tidspunkt. Så 
sent som d. 5. juni blev årets første turnering afholdt, 
og mandagsmatcherne startede d. 15. juni.  

Det væltede ind med nye medlemmer samt deltagere 
til vores weekendarrangementer, så allerede her kom 
vores hårdt arbejdende frivillige med Jørren Kjær i 
spidsen på endnu hårdere arbejde, hvilket skulle vise 
sig at vare resten af sæsonen. 

I august/september var hænderne ekstremt langt op-
pe over hovedet pga. den største medlemstilgang i 
nyere tid, og måske nogensinde. Vi var oppe på 149 
på daværende tidspunkt samt et regnskab væsentligt 
bedre end budget.  

Vi fik afholdt bl.a. Sillebro Cup med fuld tilslutning og 
mere end 100 deltagere i vores Forkælelsesturnering. 
Vores eneste bekymring, som var virkelig reel, var, om 
vores frivillige kunne holde til denne meget store suc-
ces med alle de nye medlemmer, som der jo skulle 
tages godt imod, og de skulle også have en god ople-
velse, så de havde lyst til at melde sig ind.  

Vores frivillige klarede det fantastisk, selvom de var 
nedslidte, og jeg kan ikke takke jer nok. Det var et su-
blimt stykke arbejde for vores alle sammens FGK, som 
vil betyde rigtig meget for os i årevis. I oktober kunne 
vi konstatere, at 2021 blev et fantastisk år for FGK 
med mange nye medlemmer og et flot regnskab, som 
bl.a. var båret af ekstraordinært store greenfee ind-
tægter, for forbuddet mod udlandsrejser betød bl.a. 
at rigtig mange skulle ikke bare lære at spille golf; de 
skulle også ud og spille på de danske baner, så 2021 
blev et fantastisk år for golfen i Frederikssund og Dan-
mark. 

FORMANDENS ÅRSBERETNING 
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Da økonomien nu så fornuftig ud, nedsatte vi et ud-
valg under baneudvalg og bestyrelse. Formålet var at 
se på muligheden for udvikling af banen. Vi ville ger-
ne have en mere spændende, mere hyggelig og mere 
vedligeholdelseseffektiv bane. Arbejdet startede med 
et besøg af en banekonsulent fra DGU, hvis tilbage-
melding vi tog udgangspunkt i. Planen for 2021 er 
endvidere at tilføre flere ressourcer til banearbejdet, 
som også er en forudsætning for at kunne udvikle 
banen, da der gennem efterhånden mange år alene 
har været ressourcer til vedligehold. 

Der er igen i år ydet en fuldstændig fantastisk indsats 
af de frivillige, som fortrinsvis er organiseret under 
Inger Margrethe Stubbergaard og Birgit Helt i Frivillig-
hedsudvalget, Christian Brangstrup i Begynderudval-
get, Jørren Kjær og Jørgen Bundgaard i hverveudval-
get samt de personer, som knokler mere eller mindre 
fuldtids ved siden af i form af Kalle i sekretariatet, 
Peter Kirketerp i bogholderiet/sekretariatet, Preben 
Pedersen med sin minigraver som i regi af Frivillig-
hedsudvalget sammen med flere andre har lavet de 
flotteste stier på vores bane i 2020, Henrik Helt med 
shelters og ad hoc opgaver, Ib Skovgaard med alle 
bænkepladserne, John Christiansen på evig sponsor-
jagt, Meltinis for juniorerne og sommeraktivitet og 
mange flere, hvor jeg skal beklage, at jeg ikke kan 
nævne jer alle, men der skal lyde et rungende TAK for 
jeres indsats for vores alle sammens FGK. Der skal 
også lyde en kæmpe tak til vore sponsorer, som vi jo 
fejrer en fredag om året til sponsormatchen. 

Det blev også året, hvor vi afsluttede et mere end 10 
år langt samarbejde med Dansk Golf Akademi, som 
har givet os mange fantastiske oplevelser personifice-
ret af bl.a. Morten Hedegaard, Cetti og Carina samt 
selvfølgelig indehaver, Peter Thomsen. Tak for et 
langt og godt samarbejde, Peter.  

 
Vi skal nu samarbejde 
med  Brian Amossen, som 
vi er så heldige at få tilba-
ge, og Brian er allerede 
dybt engageret og i gang, 
så det er en fornøjelse, og 
vi glæder os. 

 

2020 endte med 194 nye medlemmer, men desværre 
har vi haft de sædvanlige 10 % afgang, som alle klub-
ber typisk oplever pga. klubskifte hos medlemmer og 
meget andet, og vi er nu oppe på i alt 928 FGK´ere. 

Den 7. november afholdt bestyrelsen en strategidag i 
klubben, hvor vi opholdt os i restauranten med stor 
afstand, og kedeligt nok var det med masser af sprit til 
hænderne   Arbejdet gik ud på at ”trykteste” vores 8 
år gamle vision, værdier og målsætninger mm. Vi sy-
nes, vi tog et dybt afsæt i, hvem vi er, og hvilke mulig-
heder vi har, idet midlerne er begrænsede, så vi bliver 
nok aldrig den mest fancy klub eller den mest elitære, 
selvom vi altid vil have vores danmarksmesterskab fra 
2013. 

Så vi besluttede, at vores fremadrettede vision skulle 
være at arbejde efter at blive Sjællands hyggeligste 
klub (forkortet vision, som er forsøgt kommunikeret 
ud til medlemmerne samt lagt på hjemmesiden).  

Vores 5 værdier er: Engagement, omsorg, åbenhed, 
gensidig respekt og ansvarlighed.  Målsætningerne 
har vi lagt under 3 overskrifter: Sportsligt, socialt og 
samarbejde/økonomisk. Vi håber I, som medlemmer, 
kan identificere jer med alt dette, for det vil være be-
styrelsens og forhåbentlig udvalgenes arbejdsmæssige 
pejlemærker i fremtiden. 

"2020 blev året, hvor eliten fik stoppet flere års 
uafbrudt nedrykning, og det blev gjort med manér, for 
det endte med en oprykning til 3. division.  
 
Super flot gået af holdet med sportsudvalgsformand, 
Thomas Lundquist, og kaptajn, Jakob Skovgaard i spid-
sen. Jakob er jo eneste tilbageværende spiller fra vo-
res guldhold i 2013.  
 
Vi glæder os ekstra over det, fordi vi har nogle rigtig 
dygtige juniorer, der er på vej, så det er spændende at 
se, om de kan gøre sig gældende på 1. holdet indenfor 
kort tid. Stort tillykke."  

 

FORMANDENS ÅRSBERETNING 
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Vores erhvervsnetværk repræsenterer ca. 25 virk-
somheder og er ”still going strong” og bidrager med 
en skilling til klubkassen.  

Samlingerne har dog været udfordret af forsamlings-
forbuddet, og det er ikke det samme at mødes virtu-
elt, så vi glæder os til åbningen af DK igen.  

Generalforsamlingen afholdes i år tirsdag d. 9. marts, 
og vi vil traditionen tro afholde møde for udvalgsfor-
mænd og for formænd for ”Klubber i Klubben” m.fl. 
torsdag d. 18. marts som optakt til sæsonen. 

Slutteligt vil jeg bare gentage min tak for de mange 
store indsatser i 2020, hvor hovedoverskrifterne blev 
de mange nye medlemmer samt et meget tilfredsstil-
lende regnskabsresultat. Der skal lyde ”et stort vel-
kommen til sæson 2021”, som vi håber bliver mindre 
virus påvirket, selvom medlemstilgang og driftsresul-
tat gerne må blive gentaget.   

Vi glæder os til en masse hyggelige runder i godt sel-
skab, og at KIK´erne starter op mm. Frank er klar, og vi 
skal nyde hul 19 på terrassen med en af Danmarks 
flotteste udsigter – velkommen til sæson 48 i FGK. 
 
 

Michael 
Formand 

FORMANDENS ÅRSBERETNING 
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Jeg glæder mig rigtig meget til at være tilbage som 
Head Pro i Frederikssund Golfklub. Jeg ser frem til at 
hilse på alle og gense nogle af jer medlemmer, som 
jeg har haft fornøjelsen af tidligere, men også alle jer, 
som jeg ikke har mødt før.  

Head Pro Brian Amossen 

Jeg er 53 år og er på 18. år bosat i Sverige, lige ovre 
på den anden side af Øresundsbroen i et hyggeligt 
mindre byhus i en brostensbelagt gade i Limhamn. 
Her bor jeg med min hustru Marie og min mindste 
datter Tilde på 17, år som går på gymnasiet samt vo-
res hund Kenya. Min store datter Tova på 23 år bor 
og arbejder i Sälen som skiinstruktør.  

Jeg er medlem af Dansk og Svensk PGA og også ud-
dannet golfmanager. Jeg har i flere år samarbejdet 
med DGU omkring talent arbejde og har gennem åre-
ne uddannet mange nye golfspillere og flere PGA 
golftrænere.  

Når jeg underviser, tager jeg altid udgangspunkt i dit 
personlige golfsving. Vi er som mennesker alle for-
skellige og det gælder også vores golfsving. Jeg un-
derviser på alle niveauer, fra nybegynder til elite og 
får dig til at blive en bedre golfspiller med en enkel 
og pædagogisk undervisning. Boldflugten og bold-
træffet er afgørende i min undervisning, jeg arbejder 
også med TRACKMAN, som gør det lettere at se og 

forstå forandringen. Jeg har spiller baggrund og mere 
end 30 års erfaring som golftræner. Dette gør at jeg 
har stor forståelse, når du som spiller beskriver situa-
tioner fra golfbanen, hvor fornemmelser og det men-
tale spiller en stor rolle. Jeg ser frem til at være med 
til at udvikle dig som golfspiller.  

Træner assistent Mads Møller Nielsen 

Mit navn er Mads og jeg er 33 år gammel. Jeg er golf-
mæssigt vokset op i Sorø, hvor jeg startede tilbage i 
2003. Siden har jeg spillet i indtil flere klubber og i 
2007 blev jeg uddannet ved Oure Sports College på 
Sydfyn. Jeg har undervist i klubber som Toftlund, As-
serbo og Trelleborg hvor jeg i 2 sæsoner arbejdede 
som assistent for Brian v. Amossen Golf Academy. 

Min undervisning fokuserer primært på det som golf-
spilleren naturligt kommer med og derfor går jeg ikke 
så teknisk til værks, men fokuserer mere på, hvad der 
virker for den enkelte. Min undervisning har i en år-
række primært været centreret omkring begyndere 
og den brede golfspiller, og det er også for den grup-
pe, at min passion er størst.  

Jeg ser utrolig meget frem til at begynde min gang i 
Frederikssunds Golfklub og ikke mindst at fortsætte 
mit tætte samarbejde med Brian. 
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Trænerelev Casper Holst Christensen 

Det er med stor glæde at jeg kan præsentere Casper 
som PGA træner elev hos os i Frederikssund Golfklub. 
Casper er 24 år og har det seneste år arbejdet med 
nybegyndertræningen og udviklingen af juniorerne i 
Hillerød. Både han og jeg glæder os til at komme i 
gang med sæsonen 2021. 

Mit navn er Casper og jeg har spillet golf i 20 år, me-
get af den tid på eliteniveau. I min undervisning læg-
ger jeg vægt på glæden ved at spille golf og det at 
blive bedre. Min højeste prioritet er at få dit spil til at 
fungere med det du har at arbejde med, frem for sto-
re svingændringer. Jeg glæder mig meget til at kom-
me i gang som PGA træner elev under Brian og til at 
møde jer alle i golfklubben. 

 

Golftræning 

Vi tilbyder ”gå til golf” hold 2021, hvor man har en 
fast tid hver uge og sammen med sit hold får trænet i 
alle golfspillets forskellige slag. Vi tilbyder også per-
sonlige golflektioner og er det muligt at booke 20, 40 
eller 60 minutter via GOLFBOX. Vi anvender TRACK-
MAN 4 for at gøre undervisningen målbar, faktuel og 
lettere at forstå.  

 

Træner Studie  

Der vil i løbet at foråret blive bygget et trænerstudie i 
venstre side af Driving Rangen. Her vil vi fremadrettet 
kunne tilbyde både undervisning og test af udstyr 
sammen med en af os trænere, helt uforstyrret. Studi-
et er med til at løfte oplevelsen af golfundervisningen 
og servicen til vores kunder i Frederikssund Golfklub. 

 

Golfshoppen 

Golfshoppen, GOLFSTORE Frederikssund tilbyder jer 
udstyr, sko og beklædning fra de førende golfleveran-
dører på markedet og jeg og mit personale vil bestræ-
be os på at levere høj service til alle. Personlig tilpas-
ning (custom fitting) af golfudstyr er vigtigt uanset 
hvilket niveau man er på som golfspiller. Det bliver 
enklere at træffe golfbolden og derved sjovere at spil-
le golf. Her anvender vi TRACKMAN 4 for at gøre ud-
målingen så præcis som mulig. 

 

Golfrejser 

Vi tilbyder også golfrejser både forår og efterår hvor 
alle er velkommen. Kendetegnet for vores golfrejser 
er kvalitet, golfundervisning, hyggeligt samvær, god 
mad og drikke samt masser af god golf.  

 

Mange golfhilsner  

 

AMOSSEN GOLF ACADEMY – GOLFSTORE FREDERIKSSUND 

Brian, Mads og Casper 
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2020 begyndte noget anderledes end vi havde for-
ventet, for vi var kun lige begyndt at gøre klar til sæ-
sonåbning, da landet lukkede ned, og dette berørte 
på det tidspunkt også golfbanerne i Danmark, der lige 
som andre sportsgrene lukkede helt, og personalet 
blev hjemsendt.  
Heldigvis varede lukningen ikke så længe, og vi kunne 
igen tage fat på baneplejen, og gøre vores anlæg klar 
til spil. 
 
Igen i år har vi været plaget af vejret, der enten har 
været meget tørt eller meget regnfuldt i kortere eller 
længere perioder, hvilket ikke er de bedste vækstbe-
tingelser for vores græsser. 
 
Posten som baneudvalgsformand blev varetaget af 
Peter basse, der imidlertid valgte at stoppe som for-
mand for udvalget. Posten varetages derfor midlerti-
digt af klubbens formand Michael Tøgersen i samar-
bejde med Jørgen Bundgaard. 
 
Vores smertensbarn, fairway på hul 8, har vi igen i 
2020 prioriteret, og der er udført proptagning, efter-
såning og ekstra gødskning, hvilket endelig har givet 
små resultater. Det er desværre en langsommelig 
proces. Vi fortsætter med dette arbejde i 2021. 

I samarbejde med Rockwool & Gartner Gottlieb har 
vi, på et område på hul 17 afprøvet et nyt produkt til 
afvanding/dræning, men desværre har vi ikke opnået 
den ønskede effekt af forsøget. I skrivende stund ved 
vi ikke hvorvidt forsøget stoppes her, eller Rockwool  
vil lave tilrettelser og forsøge igen. 
 

Vi har i løbet af 2020 oplevet at arealer på banen er 
blevet skalperet under klipningen, hvilket vi er meget 
kede af. Vi har taget konsekvensen og har ændret i 
bemandingsplanen for 2021, og håber at dette ikke vil 
gentage sig. 
 
Hen over efteråret blev der nedsat en specialgruppe 
under baneudvalget, der skulle kigge på de forslag via 
havde modtaget fra Thomas Jepsen fra DGU, til en 5 
års plan for banen. Det har resulteret i en lang række 
af forbedringsforslag, som underudvalget lige nu 
sætter prioritering på for de kommende 5 år. Så snart 
underudvalget har færdiggjort projektet, præsenteres 
det for bestyrelsen, hvorefter der vil blive indkaldt til 
et orienterende medlemsmøde, hvor det fremlægges.  
Hen over året, og specielt her i efterårs– og vintermå-
nederne, er vores træer og buske blevet beskåret og 
plejet, hvilket I gerne skulle se når foråret springer ud 
og aktiviteten stiger på banen igen. 

 
Med udgangen af februar 
måned stopper Philip Fi-
scher som greenkeeper i 
klubben. Philip har været 
ansat i klubben siden  15. 
august 2011, først som 
greenkeeperelev og siden 
som greenkeeper/1. mand. 
 
Philip har været en altid glad 
og positiv medarbejder, der 
har medvirket til et godt 

samarbejde og et flot arbejde på banen. Philip har 
valgt at skifte branche for at prøve kræfter med noget 
nyt, og vi ønsker Philip al held og lykke fremover. 
 
Over de sidste 3 år har vi arbejdet med 2 helårsan-
satte fuldtidsmedarbejdere, en mekaniker/green-
keeper 2 dage om ugen , 2 flex medarbejdere i hen-
holdsvis 9 og 14,5 time pr. uge, styrket med 2 heltids 
sommermænd fra marts til oktober. 
Fra 2021 skifter vi tilbage til 3 helårsansatte og 1 som-
mermand, for at give mulighed for  udførelse af mere 
arbejde med projekter uden for sæsonen, og for at 
styrke kvaliteten af arbejdet. 
 
Den 1. marts 2021 tiltræder en  ny 1. mand, Lars Ras-
mussen, der kommer fra en stilling i Mølleåen, hvor 
han har været ansat i 23 år. Vi glæder os til at byde 
Lars velkommen og er sikker på at Lars’ kompetencer 
vil komme alle til gavn og glæde. 

BANEUDVALGETS ÅRSBERETNING 
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Vores maskinpark har lidt under vores begrænsede 
økonomi, og det var i 2020 derfor nødvendigt at op-
gradere nogle af maskinerne til nyere modeller. 
 
En ny semirough klipper koster lige over 1.000.000,-, 
hvilket er rigtig mange penge for bare én maskine, så 
Jørgen gik på jagt, og fandt en forholdsvis ny maskine 
(2015) i Sydtyskland, samme model og med kun 1300 
timers brugstid, som vi købte for kun kr. 305.000,-. 
Maskinen lander i FGK her umiddelbart i slutningen 
af januar, og vi regner med at den vil kunne spare en 
hel arbjedsdag for én medarbejder om ugen, hvilket 
igen skulle give plads til andre opgaver. 
 
Vores gamle læssemaskine, den der stod nede ved 
båsene på Fagerkærvej, havde efterhånden så store 
huller i bunden, og var repareret og svejset så mange 
gange, at der stort set ikke kunne laves mere på den, 
og derfor udskiftede vi den med en ny minilæsser i 
efteråret. 
 
Vores fairways trænger, som de fleste jo nok har lagt 
mærke til, til lidt mere dybdegående pleje, hvilket vi 
ikke har haft mulighed for, da vi ikke har haft udstyr 
til det. Derfor har vi nu investeret i en ”Levelspike”, 
der skær dybt i fairways, og samtidig bliver der tilført 
mere gødning i 2021, hvilket vi håber kan være med 
til, dels af minimere ukrudt og dels skabe bedre 
vækstbetingelser for græsset, så vi igen kan komme 
tilbage til de bløde og lækre fairways. 
 
På gensyn til et nyt og spændende golfår 2021 

BANEUDVALGETS ÅRSBERETNING 
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Det kan næppe undgås, at der kommer nogle genta-
gelser i årsmagasinet, når vi ser på, hvordan 2020 er 
forløbet – for begynderudvalget, FGK og det danske 
samfund. 
 
I begynderudvalget planlægger vi årets aktiviteter 
ved vores opstartsmøde i februar. Planen var at star-
te 6. april – men allerede 13. marts lukkede Danmark 
delvis ned, og først medio juni var vi tilbage på det 
sædvanlige niveau. 
 
Og så kom 2020 tilbage på sporet med masser af nye 
medlemmer. Golfens dag var udsat til 21. juni, hvor vi 
fik 30 nye begyndere og de efterfølgende 2-dages 
arrangementer – som hverveudvalget gennemførte 8 
af – gav yderligere ca. 100 nye.  
 
Så pludselig så verden helt 
anderledes ud. Dansk Golf 
Akademi blev udfordret, idet 
2 ugentlige modultræninger 
slet ikke var tilstrækkeligt. 
Det lykkedes at finde ekstra 
tider til træningerne, og sam-
tidig måtte vi i udvalget træk-
ke på ekstra frivillige til afvik-
ling af vores onsdagsklub på 
Nordbanen. 
 
Sidste trin i golfuddannelsen 
er deltagelse i mindst 3 man-
dagsturneringer. Og aldrig (i 
nyere tid) har vi haft så man-
ge deltagere. Selv om forsam-
lingsforbuddet i juni blev hæ-
vet til 50, var vi nød til at be-
de deltagerne dele sig op i 2 
grupper, for hele resten af 
sæsonen var der 70-80 delta-
gere. Det har været helt fan-
tastisk mandag efter mandag 
at afvikle turneringen, og sta-
tus er da også, at ca. 100 spil-
lere afsluttede uddannelsen  
og fik bagmærke i 2020. 
 
Desværre blev restriktionerne igen skærpet i efter-
året, og derfor besluttede vi at udsætte årets Bag-
mærketurnering til søndag den 18. april 2021. Sæt 
derfor allerede nu X i kalenderen, hvis du fik bag-

mærke i 2020 eller har spillet med til mandagsturne-
ringerne i 2020. 
 
Nu ser vi frem mod 2021 – uden at vide hvad der kan 
lade sig gøre! Det kommer helt an på situationen i 
samfundet. Vi lægger naturligvis planer for opstart af 
begynderuddannelsen i april – vi har stadig ca. 60 spil-
lere der skal afslutte i foråret. De vil alle modtage en 
mail, når vi ved, hvornår vi kan starte.  Men vi må alle 
afvente og se hvad der sker. 
 
Med hensyn til rekrutering af nye medlemmer i 2021 
vil vi stadig deltage i golfens dag, og sammen med 
hverveudvalget afvikle et antal 2-dages introgolf, som 
jo viste sig at være en stor succes i 2020. Disse aktivi-
teter afhænger ligeledes af hvordan covid 19 m.v. ud-
vikler sig. 

 
Vi vil gerne sige tak til alle de, 
der har hjulpet udvalget med 
afvikling af vores aktiviteter. 
Uden jeres hjælp havde vi al-
drig kunnet håndtere uddan-
nelsen for alle vores nye med-
lemmer. Det har været nød-
vendigt at trække stor veksler 
på udvalgets medlemmer i 
2020. Det har i perioder ten-
deret ”rovdrift”, men det har 
været en fornøjelse af se det 
engagement og den begej-
string, som I har bidraget 
med. Tusind tak for indsatsen. 
Også 2021 vil stille store krav 
– som nævnt er der stadig ca. 
60 begyndere i gang med ud-
dannelsen – og FGK håber 
naturligvis på, at medlems-
fremgangen vil fortsætte. Så 
lad os alle samle kræfter til en 
ny indsats i 2021. Det bliver et 
fantastisk år for FGK. 
 

 
 
 

Christian Brangstrup 
Begynderudvalget 

BEGYNDERUDVALGETS ÅRSBERETNING 
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Starterhus  
Dørpartiet til vores starterhus var efterhånden så 
medtaget af vind og vejr at det næsten ikke kunne 
hænge sammen. Karme og rammer var flækket og 
dørene kunne ikke lukke. 

Da det ikke var muligt at gå på markedet og købe et 
nyt dørparti var der ikke andet at gøre end at designe 
og fremstille det selv. 

Partiet blev målt op og der blev indkøbt materialer til 
døre og karm. Da vores maskinværksted ikke rummer 
mulighed for at indrette et tømrerværksted var der 
ikke anden mulighed end at etablere det hjemme i 
carporten. 

Efter endt produktion var det en stor tilfredsstillelse 
at det passede perfekt ved monteringen. 

Greb i vindue 
Et vindue i restaurantens køkken kunne i længere tid 
ikke åbnes da grebet var knækket. 

Efter drøftelser i længere tid, hvor det indimellem 
blev glemt, besluttede vi at det måtte vi se at få 
skiftet. Grebet blev indkøbt, og der blev opsat stillads 
udenfor så det var til at komme til vinduet. 

Det viste sig at det kunne vi bare ikke for det var ret 
kompliceret, så vi måtte bestille en servicemontør fra 
Velfac til udskiftningen. Der kunne vi have sparet en 
masse tid. 

”Nye” Stole 

Stolene i restauranten er efterhånden godt brugte og 
ind i mellem knækker ryggen så de må udskiftes. 

Det virkede som et godt valg da man overtog nogle 
stole fra en anden restaurant, 

Der var bare den forskel at gulvbelægningen i vores 
restaurant er tæppe, hvilket gør at de ikke glider så let 
og derfor bøjer benene. 

Vores greenkeepermekaniker er nu i gang med at 
svejse forstærkninger på, så stolene kan holde. 

Lynshelter 

Årsberetningen for 2019 sluttede med oplæg og be-
grundelse for at opføre lynshelters ude på banen, da 
der er langt til klubhuset ude fra hul 3 og tilsvarende 
fra greenen på hul 6 og 12. 

Der blev derfor fremstillet tegninger til to nye huse på 
3 x 3 m med pyramidetag og to åbninger på ca. 120 
cm over et hjørne 

Da huset oppe ved hul 9 var opført blev DGU oriente-
ret om konstruktionen med jernstolper støbt fast i 
jorden og de gav udtryk for, at det var lynsikkert. 

Der blev senere skabt tvivl om at dette er rigtigt, og 
derfor er der nu udført lynsikring på ”Helt`ens hus”. 

Opførelsen af de to nye lynshelters blev påbegyndt i 
efteråret og forventes færdigt februar måned, så sæ-
sonen 2021 skulle være sikret. 

Henrik Helt 
Bygningsudvalgsformand 

BYGNINGSUDVALGETS ÅRSBERETNING 



 

 FGK ÅRSMAGASIN 2021 - SIDE 19 

Seje vinterpiger 

i 4o frost 

Seje vinterpiger 

i 4o frost 



 

FGK ÅRSMAGASIN 2021 - SIDE 20 

Golf kan spilles af 
alle, uanset alder og 
niveau. Risikoen for 
skader er lille, og 
kombinationen af 
præcision og fysisk 
aktivitet udfordrer 
alle udøvere uanset 
niveau. Golfspillet 
giver dig en enestå-
ende mulighed for 
selv at tilrettelægge, 
hvornår du ønsker 
at dyrke din sport. 
Du bestiller en tid 

på golfbanen, når kroppen, humøret og selvfølgelig 
også vejret inspirerer til en tur rundt i naturen. Golf 
giver dig social sundhed og mental trivsel. Et nyt år er 
begyndt, og det betyder nye beslutninger, nye mulig-
heder og nye udfordringer. Meld dig til Damedag og 
få hele pakken, meget at vinde og intet at tabe. 

Aktiviteter i 2020 
Coronaen påvirkede os alle i 2020. Alle de mange 
restriktioner medførte flere aflysninger af vore plan-
lagte arrangementer i Damedag, men alt, der har 
kunnet gennemføres, har glædet os. Infomødet den 

12. marts med præsentation af sæsonens aktiviteter 
blev aflyst. Åbningsturneringen planlagt til den 16. 
april, og Forårsturnering den 14. maj blev begge 
aflyst. Herudover blev Åben Damedag den 4. juni 
aflyst. Torsdag den 7. maj påbegyndte vi vor løbende 
turnering. 

Endelig, endelig, endelig kunne Damedagen afholde 
Sommerturnering den 2. juli. Strålende solskin, højt 
humør og 39 deltagere – det kunne ikke være bedre. 
Spilleformen var Texas Scramble i 3-bolde. Turnerin-
gen blev afviklet i munter tone efterfulgt af Franks 
gode grillmiddag, hvor vi efter bedste corona-
instrukser med afspritning og opstilling på én række 
kunne gå videre med præmieuddeling.  Præmierne 
var gavekort til ProShoppen.  

Som opmuntring for de aflyste turneringer besluttede 
bestyrelsen at afholde puttekonkurrencer i hver af de 
4 grupper den sidste torsdag i hver måned. Præmier-
ne var golfhandsker.  

Turneringen den 6. august blev afholdt på hjemmeba-
ne i strålende solskin med 39 deltagere. En helt ny 
spilleform var Bingo, Bango, Bongo, hvilket vil sige 
Stableform med fuldt handicap, men med mulighed 
for optjening af 3 ekstra point på hvert hul. Spillefor-
men vakte stor begejstring, og muligheden for optje-

DAMEDAGENS ÅRSBERETNING 
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ningen af flere point gav ekstra spænding. Hjemme 
ventede Franks forrygende lakseanretning. Vi hørte 
på ny englene synge. Tak til Frank også fordi du hav-
de ommøbleret i restauranten og sørget for større 
afstand mellem siddepladserne. Præmierne var gave-
kort til ProShoppen og vin. 

Efterårsturneringen blev afholdt i Mølleåens 
Golfklub. Banen var smuk og udfordrende. Spillefor-
men var individuel Stableford i 3 rækker med 30 del-
tagere. Restauranten bød på lækker damebuffet med 
skønne salater. I bedste corona stil foregik frokosten i 
det fri på den overdækkede terrasse.  

Præmierne var gavekort til ProShoppen og vin. Dejligt 
at gense vor gamle pro, Michael Kaae Brund, der hav-
de gode tilbud i ProShoppen. 

Den 17. september lyste de pinkfarvede bluser igen 
op på banen i Frederikssund, hvor vi spillede den sid-
ste månedsturnering. Spilleformen var Foursome 
slagspil med to par i bolden. På hul 7 måtte man kun 
benytte putteren med undtagelse af slag fra bunker, 
og på hul 4 skulle bolden i venstre bunker. Vejret var 
fantastisk, og humøret var højt. Frank serverede en 
fantastisk lækker menu, kalvefilet med skønne sala-
ter. Tak Frank, den middag sagde bare Spar to. Her-
efter præmieuddeling til vinderne af dagens turne-
ring. Alle præmier blev sponseret af Susanne Mad-
sen. Stor tak til Susanne. Herefter blev vinderne i 
hver af de fire rækker af den løbende turnering fejret 
tillige med vinderne af Drømmerunden. Alle beløb, 
der var indbetalt af spillerne for deltagelse i Drøm-
merunden, gik til præmier i Drømmerunden.  

 

 

Formanden takkede alle spillerne for en god sæson 
trods Covid-19, som bevirkede, at vi kom senere i 
gang. En særlig tak til nye spillere, som var med i Da-
medag for første gang og et stort PÅ GENSYN til alle til 
næste sæson. Festlig og dejlig afslutning på en noget 
anderledes sæson.  

Den 1. oktober afholdt Damedagen generalforsam-
ling. De på valg værende bestyrelsesmedlemmer blev 
alle genvalgt. Som ny revisorsuppleant valgtes en-
stemmigt Jytte Duval. Bestyrelsen vil arbejde videre 
med forslagene om start af månedsturneringer kl. 14 
og eventuel hulspilskonkurrence sideløbende med 
den løbende turnering, Der var opbakning til tilmel-
ding til Forhåndsbooking. 

Vi har været 61 tilmeldte spillere i corona-året 2020. 
Vi glæder os til at se jer alle igen i 2021. Vi håber og 
tror, at vi igen kan vende tilbage til normale tilstande, 
lave gunstart og spise sammen. Vi har brug for at hyg-
ge os sammen, rose hinanden og give hinanden et 
skulderklap, når vi trænger til det. Vi længes efter 
sammenhold og fællesskab. På Damedagens hjemme-
side kan du læse alle referater og se alle billeder. Husk 
i Damedag har vi brug for dig. 

 

 Rosa Hornung/næstformand 
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Golfsporten har en lang og traditionsrig historie, med 
mange regler, både skrevne og uskrevne, som  gen-
nem tiderne har givet golfsporten betegnelsen 
”Gentlemans Sport”, som i bund og grund betyder, at 
man opfører sig ordentligt og spiller efter reglerne. 

For at give spillerne mulighed for at huske disse reg-
ler, har golfsporten de såkaldte  Ordens- og Etikette-
regler. 

Disse regler gælder stort set i hele verden, men med 
små lokale tilretninger. 

I Frederikssund  Golfklub har vi også Ordens- og Eti-
ketteregler, nogle lokale retningslinier. Herudover er 
der andre der er omfattet af de globale uskrevne reg-
ler. 

Specielt greens og bunkers er blevet et stort pro-
blem, der er ganske enkelt ikke én eneste undskyld-
ning for ikke at rette nedslagsmærker eller ikke at 
rive efter sig. Og det skal selvfølgelig gøres ordentligt! 

Der er over de senere år udtrykt bekymring for at alt 
for mange medlemmer enten har glemt disse regler, 
ikke kender dem eller endnu værre er ligeglade! 
Konsekvensen er uskøn og på mange måder uaccep-
tabel i vores klub 

Lad os sammen hjælpes ad med at huske på reglerne, 
så alle får en god oplevelse, uanset om man er ny i 
golfsporten eller, man har spillet i mange år. 

Så riv efter dig når du forlader en bunker, og efterlad 
den som du selv gerne vil finde den når din bold er 
havnet i bunkeren, og mens du venter på at de andre 
putter ud på green, så kig efter eventuelle nedslags-
mærker og tag gerne et par mere end dit eget når du 
er i gang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordens– og Etikette regler  
i Frederikssund Golfklub 

 

Nogle eksempler : 
 

• Man spiller ikke i baggy eller hullede jeans. 

• Man spiller ikke i T-shirt. 

• Man spiller ikke uden en ordentlig pitch-fork til 
at rette nedslagsmærker op med. 

• Man retter sine egne nedslagsmærker op—hver 
gang, og tag gerne et par ekstra. 

• Man river altid i bunkers—man skal bruge 2 
hænder for at kunne rive ordentligt. 

• Man slår ikke ud før man er sikker på, ikke at 
kunne ramme andre. 

• Man trækker ikke sin vogn mellem green og 
bunker. 

• Man smider ikke cigaretskoder på banen. 

• Man smider ikke affald på banen. 

• Man skal altid være bag ved bolden foran og 
ikke blot foran bolden bagved. 

• Hvis ikke hullet kan lukkes til bolden foran, så 
lukker man igennem. 

• Man lukker igennem, hvis man spiller langsom-
mere end bolden bagved—altid! 

ETIKETTE PÅ GOLFBANEN 
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Peugeot 
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2020 det har været et år med mange udfordringer. Vi 
har ikke kunne mødes som sædvanlig i klubben, og 
det er gået ud over vores aktiviteter, men alligevel 
har alle frivillige ydet en super indsats.  

Ole og Mette har som sædvanlig holdt styr på områ-
det ved toiletterne med malerkosten og kælet for 
vindruerne. Tak for de dejlige vindruer. 

Bunkerholdet med Poul, Heine, Kai og Jim har været 
igennem alle bunkers i løbet af året, og de er altid 
villige til at give en hånd med til de mange ad 
hoc opgaver.  

Vi haft også haft et hold frivillige som fjernede ukrudt 
fra alle bunkers. Ib har igen i år holdt styr på ukrudtet 
under alle borde og bænke. Der er blevet renset og 
rengjort i og omkring driving rangen. Birgit har brugt 
meget tid på "terrassen". Hun fik fjernet ukrudt og 
strøet nyt sand, et fantastisk arbejde. Birgit har sam-
men med Christian også holdt styr på parkeringsplad-
sens ukrudt. Vi har i 2020 renoveret alle vores stier 
på banen. Preben og Niels har været det faste mak-
kerpar på stiprojektet. Preben har med sikker hånd 
styret gravemaskinen, og Nils har kørt mange læs 
jord og sand til og fra. 

Tak til alle som har givet en hånd med  i projektet, et 
kæmpe arbejde der er udført. 

Henrik har været i gang med opbygningen af 2 nye lyn
-shelters, og vi glæder os til at søge ly i  dem, når det 
bliver nødvendigt. 

Vandingsholdet har også været aktivt i år, og uden 
dem vil de nyplantede træer visne. 

Robert og Basse har haft et travlt år, da der har været 
stort aktivitet på drivingrange. Super at I den ene 
weekend efter den anden har lyst til at bruge nogle 
timer af jeres fritid på at samle bolde. 

Vi har i år genstartet vores banekontrol, og vi har fået 
vores egen banekontrol bil, så vi håber der kommer 
rigtig gang i den i 2021. 

Tak til  Morten, Philip, Michael, Henrik og Søren for et 
fantastisk samarbejde, og Søren tak for du altid er 
parat når vi mangler strøm eller gravemaskinen mister 
forbindelsen.  

Tak til alle i frivillige for det kæmpe arbejde i har  lavet 
i 2020, håber I er friske på nye udfordringer i 2021 . 

Inger Margrethe Stubbergaard 

FRIVILLIGHEDSUDVALGETS ÅRSBERETNING 
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HANDICAPUDVALGETS ÅRSBERETNING 

Nyt Handicapsystem 

Som de fleste nok er blevet bekendt med, så fik vi 
den 11. januar et helt nyt handicapsystem, World 
Handicap System (WHS).  

HVORFOR ET NYT SYSTEM? 
Der har længe været ens Golfregler for hele verden, 
men indtil nu flere forskellige handicapsystemer. 

I takt med at vi rejser mere, og flere golfspillere fra 
forskellige dele af verden konkurrerer mod hinanden, 
er der kommet et stigende ønske om ens rating af 

golfbaner i hele verden og et fælles handicapsystem. 

Udover at give så mange golfspillere som muligt mu-
ligheden for at opnå og vedligeholde et handicap, er 
formålet med det nye system, at man får et retvisen-
de handicap på enhver golfbane i hele verden og kan 
konkurrere med hvem som helst på en fair måde. 

FLERE SCORES ER  TÆLLENDE 
EDS afskaffes, og man behøver ikke længere at forud-
registrere eller annoncere, at en runde er tællende. 

I stedet vil alle scores fra private runder automatisk 
være tællende og skal indleveres, når de opfylder 
visse betingelser, der i Danmark især er: 

• Individuelt slagsspil, inkl. Stableford 

• Spillet efter golfreglerne 

• I selskab med mindst én person, der skal være 
markør 

• På en bane med normal længde og sværheds-
grad i forhold til dens rating 

Som noget nyt kan/skal man indberette scores fra 
runder med et hvilket som helst antal spillede huller 
mellem 9 og 18. 

Man kan altså spille en runde på f.eks. 12 huller, hvis 
runden ikke gennemføres pga. dårligt vejr eller mang-
lende lys—eller hvis man bare ikke har tid til flere hul-
ler. 

Hullerne skal dog som udgangs-
punkt spilles i den rigtige række-
følge uden at springe huller over. 
Dog kan man godt starte på f.eks. 
Hul 5 og så spille 9-18 huller der-
fra. 

Scoren opscaleres automatisk af 
Golfbox på følgende måde (ved 
Stableford) 

• Ved spil af 9-13 huller med 
1 point på første IKKE spillede hul 
og 2 point på resten. 

• Ved spil af 14-17 huller 
med 2 point på hver af de reste-
rende huller. 

De gamle handicapgrænser og –
grupper forsvinder, hvilket blandt andet betyder, at 
alle kan/skal indberette scores fra private runder, inkl. 
runder på 9-17 huller. Det betyder også, at man kan 
blive reguleret op over hcp. 36. (max. 54). 

PLAYING CONDITIONS CALCULATION (PCC) 
Alle scores justeres for forhold på spilledagen. 

CBB afløses af PCC, der nu også gælder for private 
runder. 

PCC udregnes på baggrund af alle indberettede og 
godkendte scores en given dag, og det er derfor vig-
tigt, at man får indberettet og markørgodkendt scores 
samme dag, som runden er spillet. 

Der vil komme en ny app, som vil gøre dette lettere—
lidt tilsvarende den, vi allerede kan bruge til scoreind-
tastninger i turneringer. 
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BEREGNING AF HANDICAP 
Den største ændring er nok, at handicapresultatet 
fremover beregnes som et gennemsnit af de 8 bedste 
af de seneste 20 scores. 

Alle scores omregnes til et Handicapresultat, der vi-
ser, hvilket handicap man har spillet til ud fra den 
pågældende baners sværhedsgrad og forholdene på 
dagen, idet både slope/courserating og PCC indgår i 
beregningen. 

Der indføres nogle nye begreber, Din Par (Netto Par) 
og Din Dobbelt Bogey, til beregning af Handicapsco-
ren for en runde.– men disse svarer blot til, at slag 
brugt, efter man ikke længere kan opnå point i Stab-
leford, ikke medregnes (som det også har været til-
fældet hidtil). 

Man kan ikke med sikkerhed selv beregne sit nye han-
dicap efter en runde, men vil dagen efter kunne se det 
i Golfbox. 

Rigtig god fornøjelse, og HUSK nu at aflevere scores 
fra alle spillede runder fremover. Nu er det ikke en 
mulighed, men et krav. 
 

 

Jørgen Bundgaard 
Formand for Handicapudvalget. 

HANDICAPUDVALGETS ÅRSBERETNING 
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Sidste sæson blev ikke som ønsket og planlagt, delvis 
på grund af de mange restriktioner fra pandemien, 
og delvis fordi bestyrelsen blev reduceret kraftigt, da 
John valgte at stoppe som formand. I forvejen mang-
lede bestyrelsen intern viden, da både den tidligere 
formand og kasseren var stoppet i bestyrelsen. 

Det var ikke muligt hverken at finde andre bestyrel-
sesmedlemmer eller en ny formand, så bestyrelsen 
valgte at gennemføre resten af sæsonen med den 
reducerede bestyrelse og med fælles delt ledelse. 

Det betød, at vi i det store hele kunne gennemføre 
de løbende turneringer, dog med indbyggede småfejl 
og misforståelser. Til gengæld kunne vi ikke gennem-
føre de fem normale turneringsdage, men måtte nø-
jes med en afslutningsturnering, hvor også samtlige 
præmier for hele året skulle udleveres. 

Det blev et lettere kaotisk forløb både set fra besty-
relsens side og fra vore medlemmer side. Vi kan kun 
beklage dette, men samtidig forsikre om at vi gjorde 
det bedste, vi kunne, i den reducerede bestyrelse. 

I oktober måned blev der på trods af restriktionerne 
afholdt et årsmøde, hvor der blev vedtaget nye ved-
tægter, og der blev også valgt en ny bestyrelse, så vi 
er nu igen seks i bestyrelsen samt en suppleant.  

Vi har desværre ikke været i stand til at holde et kon-
stitueringsmøde, så opgaverne i bestyrelsen er endnu 
ikke fordelt. 

Men hvad er så planen for den kommende sæson? 

Matchplanen er afleveret til turneringsudvalget, og vi 
afventer den egentlige godkendelse af FGK’s bestyrel-
se. Vi har i år aflyst den løbende turnering Drømme-
runden, mens den løbende Serieturnering fortsætter 
uændret. 

Vi forventer at kunne gennemføre de månedlige tur-
neringen i en eller anden form, men det er for tidligt 
at tage stilling til hvilken form. 

Bestyrelsen planlægger opstartsmøde ultimo marts, 
hvor vi vil gennemgå planerne for den kommende 
sæson, men så sandelig også gerne vil høre andres 
forslag til den kommende sæson, men alt er afhængig 
af en ændring af de nuværende restriktioner. 
Vi håber, at rigtig mange vil deltage i den kommende 
sæson i Herredagen, og ser frem til at møde jer på 
banen. 
 

På bestyrelsens vegne 
Poul Laulund 

HERREDAGENS ÅRSBERETNING 
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HVERVEUDVALGETS ÅRSBERETNING 

2020 - ET HELT IGENNEM FORRYGENDE ÅR 

208 indmeldelser i 2020, og 
et helt forrygende år, der 
begyndte med aflysning af 
alle hverveaktiviteterne, og 
en ny aktivering fra medio 
maj måned. 

21 juniorer, hvoraf de  8 har 
banetilladelse og 1 har meldt 
sig ud igen. 

30 ungseniorer, hvoraf de  20 har banetilladelse og 3 
har meldt sig ud igen. 

157 seniorer, hvoraf de  100 har banetilladelse og 10 
har meldt sig ud igen. 

De 147 tilbageværende fordeler sig med: 

• 46 Senior medlemskaber 

• 24 Lokal medlemskaber 

• 31 Flex medlemskaber 

• 46 Begyndermedlemskaber 

De mange nye medlemmer fordeler sig på følgende 
aldersgrupper:  

• 5-18 år 20 

• 19-29 år 27 

• 30-49 år 51 

• 50-59 år 53 

• 60+ år 43 

Så mange nye medlemmer kommer ikke af sig selv, 
og skyldes et godt team at mange frivillige, der har 
været med til at gøre en kæmpe indsats. 

Vi havde fra årets start planlagt flere forskellige hver-
veaktiviteter, men som det hele gik, måtte vi aflyse 
en del af dem, og rykke andre til senere på sæsonen. 

FACEBOOK KAMPAGNE - introduktion til Golf 
Specielt vores Facebook kampagne, som vi i år an-
vendte firmaet Funnel First til at håndtere, havde vi 
ventet os meget af. Planen var at kampagnen skulle 
give 100 interesserede, der på et 2-dages forløb blev 
introduceret til golfsporten, med både etik og regler, 
træning med vores Pro, spil på Nordbanen og ikke 
mindst hyggeligt samvær med frokost begge dage. 

Kampagnen gik over al forventning, og de 4 introduk-
tionsforløb, der var planlagt, måtte vi gang efter gang 
føje nye  til. 

Alt i alt fik vi 194, der via kampagnen viste interesse 
for arrangementet, og heraf købte de 145 billet til 

deltagelse, hvilket betød, at Jørren Kjær der var pri-
mus motor på arrangementerne, virkelig kom på over-
arbejde, og kun med stor hjælp fra mange fantastiske 
hjælpere kunne gennemføre det hele. 

En indsats helt ud over det sædvanlige, hvilket i den 
gamle karakterskala ville have givet et klart 13 tal. 

GOLFENS DAG 
Også Golfens Dag blev flyttet til senere på sæsonen, 
men også den blev et tilløbsstykke på dagen, hvor me-
re end 70 gæster kiggede forbi, og gav os 30 nye med-
lemmer. Det er det største antal gæster på Golfens 
Dag i mange år. 
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HVERVEUDVALGETS ÅRSBERETNING 

DIABETES/HJERTE GOLF 

I 2019 forsøgte vi os for første gang med at tilbyde 

diabetespatienter en introduktion til golfsporten med 

et 8 ugers forløb, hvilket blev en succes og gav os nye 

medlemmer. Derfor besluttede vi at gentage succe-

sen og denne gang udvide med hjertepatienter. 

Også dette blev en succes, og vores stærke hold af 

hjælpere med Connie hjelm i spidsen tog sig godt af 

deltagerne. 

Der skal fra min side lyde en stor tak til alle de mange 

frivillige, både tovholdere og hjælpere, for uden jeres 

hjælp kunne vi ikke have gennemført dette, og nye 

medlemmer er en betingelse for klubbens overlevel-

se på sigt. 

2021 - SAMME SITUATION, NYE MULIGHEDER 

Vi er i skrivende stund stadig underlagt Covid-19 re-

striktioner, men vi planlægger sæsonen ud fra håbet 

om, at vi fra april igen kan mødes som før. 

Planen for 2021 er klar. Vi håber at kunne gennemfø-

re både: 

• en ny Facebook kampagne. 

• et nyt diabetes/hjertehold. 

• Golfens Dag. 

• specielle kvinde hold . 

• eventuelt noget hvor vi inviterer tidligere be-

gyndermedlemmer der ikke gennemførte, til en 

hyggelig dag. 

 

Vores mål er at vi gerne skal have 100 nye medlem-

mer, men vi håber selvfølgelig at nå meget højere op 

igen i år. 

 

 Endnu engang tusind tak for en fantastisk sæson og 

på gensyn til en ny. 

  

Jørgen Bundgaard 

Formand for Hverveudvalget 
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BERETNING FRA JUNIORUDVALGET 

Når man ser tilbage på 2020, er det en noget anderle-
des golfsæson, end vi regnede med ved årsskiftet 
19/20. Vi var helt klar til start, men som alle andre 
steder i verden blev vi hold fast i et jerngreb af Coro-
na, som betød, at træning og turneringer blev udsat 
eller helt aflyst i starten af sæsonen, MEN vi formåe-
de at komme i gang den 30. april med små trænings-
hold á 4 juniorer i forhold til alder og hcp med tre 
kvarters træning til hvert hold, så det var stort. Den-
ne model fortsatte frem til 18. juni, hvor vi kunne 
udvide deltagerantallet på holdene, så flere juniorer 
kunne se lidt mere til hinanden. Vi arbejdede med tre 
hold både torsdage og søndage. Den form kørte vi 
faktisk videre med resten af sæsonen, så juniorerne 
var primært delt op i forhold til alder og knap så me-
get i forhold til niveau.  

Vores sommertræning bar også præg af Corona, da 
det desværre ikke var forsvarligt at afholde vores el-
lers så dejlige SommerCamp. Til gengæld havde vi 
væsentlig mere træning på hverdagene i løbet af 
sommerferien, så der var aktiviteter for alle de, som 
ikke kunne komme afsted på ferie. Ud over det fik vi 
sat to velbesøgte uger op i forbindelse med Frede-
rikssund Kommunes sommerferieaktiviteter, 
”Frederiksommer”, med ”Åben træning”, hvor både 
vores egne juniorer var velkomne, og det samtidig 
var muligt at komme udefra. I begge uger var trænin-
gen fokuseret på langt spil mandag, kort spil tirsdag 
og turnering på Nordbanen torsdag med efterfølgen-
de frokost i restauranten. Det var hyggeligt, golfmæs-

sigt meget givende for både vores egne og nye junio-
rer og så havde vi ovenikøbet besøg af ”Golfzilla”, den 
store krokodille fra DGU, i den første uge:-) 

FGK hører til i Distrikt 4 (Nordsjælland og København), 
men vi er yderligere delt op i træffællesskab med Gil-
leleje, Hornbæk, Fredensborg, Ree og Asserbo, og her 
er vi forpligtet til at afholde ”Jungletræf”, hvor mål-
gruppen primært er de små juniorer. Vi skulle afvikle 
vores del i uge 30, og vi valgte også at tilgodese de lidt 
større juniorer, så vi havde lige en Nordbaneturnering 
ved siden af. Vi havde ca. 20 juniorer i gang primært 
på indspil, men vi havde også konstrueret 3 ”huller” 
på græsarealet ved P-pladsen og et enkelt på rangen. 
Det var en stor succes hos de små, og der blev dystet i 
både Pich, Snag og putning. 

Som vi plejer, havde vi to dage i efterårsferien, hvor 
den stod på EfterårsCamp med træning og Nordbane-
turnering. Der var både store og små juniorer, som 
blev mixet parvis og kæmpede en sej kamp i forskelli-
ge discipliner den ene dag og spillede RyderCup dagen 
efter.  I år blev campen afviklet i et fantastisk vejr, så 
vi kunne sidde ude at grille pølser ved vores bålplads 
på indspilsområdet. Det var virkelig hyggeligt. De sto-
re juniorer var gået ud på 18-huller, så de fik maden 
bragt. Det var ret populært! 

På turneringssiden fik vi afviklet fire runder af vores 
egen Nordbaneturnering, hvor vi som altid sluttede af 
med at finde de samlede vindere i begge rækker til 
vores sæsonafslutning. I år kom Daniel Bentzen og 
Conrad Kirketerp på tavlen i juniorrummet som vinde-

JUNIORUDVALGETS ÅRSBERETNING 
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JUNIORUDVALGETS ÅRSBERETNING 
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re af henholdsvis Nordbane- og Par-3 turneringen 
skarpt forfulgt af Gustav Erlandsen, Daniel Drefeld, 
Mikkel Drue Vestergaard og Johan Weinreich. De skal 
nok gøre sig bemærket i klubben fremover! 

I år har vi haft rigtig mange juniorer ude at spille D-
tour, den tidligere Junior Distriktsturnering på for-
skellige baner i Distrikt 4. Generelt har FGK-spillerne 
spillet rigtig godt, og nogen har ovenikøbet været på 
podiet undervejs. I Dragør 11. juli løb Daniel Bentzen 
med sejren (-4) i U16-future-rækken (9 huller). Sam-
me dag blev der afviklet 18-huller i Brøndby, og her 
stak Ludvig Kirketerp af med en 3. plads (+3) i U19-
future. Den 2. august var der endnu et par FGK’ere, 
der gjorde sig bemærket, da Daniel Drefeld hentede 
en 2. præmie hjem (-2) i U16-future i Værløse og Lud-
vig Kirketerp snuppede en 1. plads i Kokkedal (+1). Vi 
kan godt være stolte af vores juniorer her i FGK. 

Juniorudvalget står normalt for afviklingen af en 
ShortGame Challenge på Nordbanen, men i Corona-
ens skygge blev denne turnering også indskrænket til 
at foregå over nogle dage på indspil. Det betød, at vi 
endnu engang kunne sende omkring 10 spillere til 
Landsfinale i Korsør den 26. september. Også her 
kunne en af vores juniorer stå distancen, da Ida Cla-
sen-Linde fik en flot 2. plads i sin række. Jeg vil da 
heller ikke undlade at skrive, at Merete Skyum og 
Nina Harder hentede en henholdsvis 1. og 2. plads i 
deres respektive rækker. Så er det jo en fornøjel-
se at sende FGK’ere ud ”i verden”. 

Juniorerne har deres egen række i Klubmester-
skaberne i slagspil i FGK og her stillede 4 juniorer 
op: Daniel Bentzen, Oliver Thomas, Ludvig Kirke-
terp og Mathias Skriver. Det er en hård omgang 
med tre runder golf på 2 dage, men søndag efter-
middag kunne Oliver kalde sig klubmester for 
juniorer.  

I perioden efter sæsonafslutningen har den stået 
på søndagstræning i simulatoren. Efterfølgende 
var der reserveret tid til en runde på 18-huller. 
Begge dele blev benyttet flittigt, indtil Corona 
satte en stopklods for aktiviteterne. Det er ær-
gerligt, men vi er da så heldige, at man stadig kan 
slå nogle slag på rangen og gå en runde, hvis vej-
ret tillader det. Den mulighed er der ikke i mange 
idrætsgrene. 

 

 

Inden alt lukkede ned, nåede et nyt juniorudvalg i FGK 
at se dagens lys. Vi er blevet en solid gruppe, der dæk-
ker alle årgange/niveauer, og det har været en stor 
glæde at byde velkommen til Anne Lippert, mormor til 
Victor (8 år), Camilla Kirketerp, mor til Conrad (12 år) 
og Ludvig (16 år) og Michael Bentzen, far til Daniel (15 
år). Niels Erlandsen, far til (Gustav 13 år) og Anna (16 
år), er genganger i udvalget og samtidig næstformand 
i FGK. Undertegnede er mor til Alexander, der er 
ungsenior (21 år), så vi dækker virkelig bredt. Jeg glæ-
der mig til samarbejdet i 2021. 

Nu kan vi forhåbentlig se frem til lysere tider, så vi kan 
få en god start på sæsonen. Vi glæder os til at byde 
Head Pro Brian Amossen velkommen og er spændte 
på at se, hvad han har af idéer på juniorsiden. Vi glæ-
der os til samarbejdet. 

 

På juniorudvalgets vegne vil jeg gerne ønske alle en 
god golfsæson 2021. 

 

Mette Meltinis  

 

 

JUNIORUDVALGETS ÅRSBERETNING 
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KLUB 37+ ÅRSBERETNING 

Sæsonen 2020 har som så meget andet først og 
fremmest været præget af pandemien med de man-
ge kraftigt varierende restriktioner, der i den første 
fase medførte mange aflysninger og flere ændringer i 
måden at afvikle de senere aktiviteter.  

Ud over dette var der i begyndelsen en del udfordrin-
ger i samarbejdet med den nye træner. Misforståel-
ser mellem udvalget og træneren bevirkede en del 
mindre og større fejl i afviklingen af træningsaktivite-
terne, men efter en del snak om dette, blev alle mis-
forståelser ryddet af vejen og samarbejdet gik fint 
resten af sæsonen. 

På trods af disse vanskeligheder lykkedes det stort 
set at afvikle alle planlagte aktiviteter, dog ikke altid 
på det planlagte tidspunkt og med de positive tilba-
gemeldinger fra vore medlemmer, kan udvalget også 
erklære denne sæson for godkendt. 

Vi fik afholdt alle planlagte turneringer på et eller 
andet tidspunkt, og vi fik afholdt alle planlagte træ-
ningsaktiviteter og fik endda foræret to yderligere 
træningstimer af træner, som vi anvendte til putte-
træning. 

Hvad så med den kommende sæson? 

Jah, den ser ud til at gentage sig selv fra 2020; fortsat 
pandemi, restriktioner og igen ny træner, men fat 
mod. Mette siger, der er gode chancer for lempelser 
efter påske, og planlægningen af sæsonen er i fuld 
gang. Vi planlægger igen seks turneringer i løbet af 
sæsonen. Dato og tidpunkt er fastlagt og afleveret til 
den samlede turneringsplan, som er lige på trapper-
ne. 

Til gengæld halter det lidt med træningsaktiviteterne, 
hvor vi skulle have haft et opklarende møde med 
træneren i januar måned. Pandemien har udsat det 
indtil videre. 

Der er også vedtaget nye kriterier for at være  
med i Klub 37+. Man skal fremover have  
handicap 36 og derover for at kunne deltage  
i Klub 37+. Desuden skal man være et  
relativt nyt medlem i FGK, dvs. i år  

 

 

 

 

 

forsøges det med medlemmer, der har fået stor bane-
tilladelse eller medlemskab i 2019 og fremefter. Den 
første sæson er stadig gratis. 

Dette er gjort for at kunne give de mange nye med-
lemmer den bedst mulige oplevelse ved at være med-
lem i FGK. 

Hvis restriktionerne lettes så meget, at det er  
muligt, planlægger udvalget et informations- 
møde ultimo marts, hvor vi vil fremlægge  
vore tanker om den kommende sæson,               men 
så sandelig også gerne vil høre andres               mening 
og eventuelle forslag til relevante                  aktiviteter 
i Klub 37+. 

Specielt efterlyser vi et mere                   passende navn 
til Klub 37+ og udskriver                         hermed en kon-
kurrence om et bedre navn.               Vinderen vil blive 
moderat præmieret. 

Udvalget fortsætter                    med de samme seks 
personer, som jeg                    gerne vil takke for en 
formidabel indsats                sidste år. 

Vi håber, at rigtig            mange vil tage imod klubbens 
tilbud om                      deltagelse i Klub 37+ i den kom-
mende sæson            og vi glæder os til at se jer i klub-
ben. 

 

 

                                           Poul Laulund 
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Efter en noget hård start på årets turnering pga. Co-

rona pandemien, hvor der var helt lukket ned, da tur-

neringen skulle have startet, måtte vi udskyde op-

starten og ændre lidt i de først planlagte datoer for 

afholdelse af turneringen. DESVÆRRE fik vi, måske 

også pga. Corona ikke så mange med i turneringen 

som i 2019, men det gjorde det lettere at få alt til at 

gå op i sidste ende mht. at nå alle matcherne inden 

vores afslutningsturnering d.  10/10. Afslutningstur-

neringen var, på trods af alle Corona restriktionerne, 

en rigtig hyggelig dag, og det mest fantastiske var, at 

begge finaler blev spillet på dagen   

Det har været en fornøjelse at være ansvarlig for tur-

neringen igen i 2020. Med alle de fantastiske med-

lemmer, vi har, og alles positivitet for at afvikle tur-

neringen, kan man jo kun glæde sig til at tage turne-

ringen igen i 2021, hvor vi virkelig håber at se rigtig 

mange tidligere deltagere, men også meget gerne en 

masse af vores nye medlemmer. Man møder rigtig 

mange af klubbens medlemmer under denne turne-

ring, så det er en rigtig god ide at deltage, hvis man 

gerne vil lære flere af klubbens medlemmer at kende. 

 

Jeg vil gerne sige jer alle, som har deltaget i året tur-

nering, et kæmpe TAK for at deltage og bakke op om 

turneringen på trods af Corona  . Et speciel stor TAK 

til alle jer 42 deltagere, der deltog i årets afslutning d. 

10/10. Det var rigtig hyggeligt at servicere jer alle på 

banen og mærke alles gode humør. Alle deltog også i 

spisningen, hvor vi fik Franks smørrebrød (da vi ikke 

måtte servere buffet pga. ”gæt hvad”…..  ), hvor vi 

også afholdt præmieoverrækkelsen. I den forbindelse 

vi jeg gerne sige en stor TAK til Frank for at donere 

rabat på præmierne, så der kunne være flere præmi-

er. Desværre var vores ProShop jo under et ejerskifte, 

så derfor blev de øvrige præmier i år gavekortet, 

Fjordlandskortet (her kunne vi desværre ikke få rabat 

 ), men jeg håber, at vi i 2021 er tilbage med præmier 

fra vores egen ProShop igen, så vi kan støtte op om 

vores nye indehaver af ProShoppen, Brian Amossen. 

Også en stor TAK til Handelsbanken for igen at stille 

op med en masse fine klappepræmier. Det gjorde, at 

vi var så heldige, at ALLE deltagere igen i år fik en præ-

mie under spisningen   

Ingen tvivl om at alle var superglade for, at finalerne 

blev spillet på dagen, så alle kunne ønske vinderne 

TILLYKKE. Når vi kom rundt med forplejning, var der 

stor interesse for at blive opdateret på de 2 finalers 

løbende stilling, og det gav en masse hyggelige snak-

PARMATCHTURNERING 2020 
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ke. Så ingen tvivl om at der igen i 2021 er et krav om, 

at man skal trække sig i semifinalen, og lade dem 

man vandt over gå i finalen, hvis man ikke selv kan 

deltage i afslutningsturneringen, som bliver afholdt d. 

9/10-2021 kl. 9.00   

På trods af de udfordringer, der var med Corona un-

der turneringen, forløb den uden de store udfordrin-

ger, men jeg vil igen opfordre alle til at sende mig en 

mail, hvis man trækker sig fra turneringen (det er 

ikke ens modspillers ansvar at skrive dette), finder 

fejl i ens oplysninger, eller har brug for udsættelse af 

en match. Vi må alle hjælpe hinanden med så vidt 

muligt at respektere de deadlines, som er lagt op, så 

alle har samme muligheder for at få afviklet deres 

matcher til tiden. En udsættelse SKAL være aftalt 

med matchledelsen. 

Ikke for at fremhæve nogen, men den vakse læser vil 

se, at familien Thomas virkelig har sat sit præg på 

2020 turneringen   Superflot   

Som skrevet så er turneringen åbnet i Golfbox, så det 

er bare med at få sig tilmeldt og betalt inden fristen 

d. 25/3-2021   

Vil slutte af med endnu engang at sige 1000 tak for 

2020 turneringen, og glæder mig til at se jer alle som 

deltog, og forhåbentligt endnu flere i 2021. 

Mange kærlige golf hilsner 

Rikke 

 

Turneringens placeringer i 2020: 

MIX række  

5. pladser  

Merethe Skyum/Jørgen H. Larsen & Helle Eklund/

Peter Jeppesen & Sally Charnley/Jørren Kjær & Anne 

Mette Mungsfeldt/Lennart Mileheim 

3. pladser  

Bente Porsdal/Anders Porsdal Henriksen & Kirsten 

Olsen / Kaj Olsen 

2. plads  

Ulla Egelund/Jesper Friese 

1. plads  

Karina Thomas/Jesper Thomas 

ÅBEN række 

5. pladser  

Michael Tøgersen/Christian Melholt & Line Porsdal 

Henriksen/Christian Porsdal Henriksen & Inger M. 

Stubbergaard/Annette Brywa & Martin Tage Hansen/

Torben Overby 

3. pladser  

Lennart Mileheim/Thomas Lundquist & Jan Due/Lasse 

Bording Eskildsen 

2. pladsen 

Claus H. Petersen/Morten Madsen 

1. pladsen  

Oliver Thomas/Joachim Ravn Pedersen 

 

Kæmpe  

TILLYKKE til 

alle vinderne  

PARMATCHTURNERING 2020 
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ÅRSBERETNING, REGELUDVALGET  
 
Som for alle andre, har året 2020 for Regeludvalget 
været et helt specielt år. De fleste af de planlagte 
aktiviteter er blevet aflyst eller udskudt. 
 
Den årlige regelaften for Damedagen blev aflyst i sid-
ste øjeblik. Vi havde ellers fået mange gode spørgs-
mål på forhånd, som var gjort klar til besvarelse. Vi 
håber, at det i løbet af det kommende forår bliver 
muligt at gennemføre en regelaften for Damedagen. 
Og forhåbentligt med endnu flere spørgsmål. 
 
Peter Jeppesen har som sædvanligt deltaget som 
dommer ved klubmesterskaberne i slagspil. Endvide-
re deltog Jesper Parkhøi som dommer ved klubme-
sterskaberne i hulspil.  
 
At mange af udvalgets aktiviteter er blevet aflyst, har 
ikke betydet, at vi i udvalget ikke har fået regel-
spørgsmål. Både i klubben og på mail har vi fået 
spørgsmål, som vi efter bedste evne har besvaret. 
Fortsæt endelig med at kontakte os i 2021.   
 
Jesper Raahauge, der i 2019 bestod DGU’s regelkur-
sus – level 1. Det var  planen, at han i 2020 skulle vi-
dere til level 2, som er klubdommer uddannelsen. 
Kurset er blevet udskudt til oktober 2021. 

 
Peter Jeppesen bestod i 2020 DGU’s regelkursus – 
level 1. Peter er pr. 31. december udtrådt af regelud-
valget, da han ikke længere er medlem af klubben. 
Tusinde tak til Peter for det gode arbejde i Regelud-
valget. 
 
I 2021 vil vi meget gerne deltage i regelaftener, hvis 
der er behov for det. Og vi deltager som vanligt som 
dommer ved klubmesterskaberne i slagspil 2021. 
 
Jesper Parkhøi 

REGELUDVALGETS ÅRSBERETNING 
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ÅRSBERETNING FRA REGIONSGOLFEN 

Golf er også en holdsport 
I Frederikssund Golfklub spiller vore bedste hold i 
divisionerne og kvalifikationsrækken. Vore øvrige 
hold spiller i region Øst. 
 
Regionsgolf 
Regionsgolf-Danmark er den største klubturnering for 
klubgolfere i Danmark. Regionsgolf Danmark startede 
helt tilbage i 1970’erne og spilles som en landsdæk-
kende holdturnering med mange landsdækkende 
finaler. Mange ser på golf som en individuel sport, 
men det er så sandelig også et holdspil på forskellige 
niveauer. Der spilles landskampe og klubkampe på 
eliteniveau i divisionsrækkerne. Og lige under divisio-
nerne spilles i kvalifikationsrækker om oprykning til 
divisionerne. Øvrige hold spiller klubkampe i regio-
nerne Øst og Vest. Og der spilles lands- og regionsfi-
naler i rækkerne. 

I Regionsgolf mødes klubhold indenfor forskellige ka-
tegorier. Holdene er inddelt efter alder i Voksen, Seni-
or, Veteran og Superveteran rækker og indenfor hver 
række igen efter handicap i A, B, C og D rækker.   
  
I hver klubkamp spilles én dame- og tre herresingler, 
samt en mixfoursome. Der spilles hulspil uden handi-
cap. Holdene er inddelt i puljer - typisk med fire klub-
hold i hver. Et regionshold møder tre andre klubbers 
hold og der spilles såvel ude som hjemmekampe.  Re-
gionsgrundspillet består således af 6 kampe. Puljevin-
derne går videre til slutspil.  
  
Frederikssund golfklub har succes 
FGK har været med i mange år og har haft pæn 
sportslig succes.  Gennem årene er flere af vore hold 
blevet lands- og regionsmestre og vi håber, at dette 
også fortsætter i de kommende år.  

FGK’s C-hold til kamp i Nivå den 3. juni 2020 

FGK’s C-hold til kamp i Nivå den 3. juni 2020 
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ÅRSBERETNING FRA REGIONSGOLFEN 

Corona krisen gjorde 2020 til et specielt år for regi-
onsgolfen. Turneringsstarten blev udsat, og da vi en-
delig kom i gang måtte puljespillet halveres, så holde-
ne kun mødtes én gang, enten ude eller hjemme. 
 
FGK gør sig gældende. Vi stillede med hold i 10 ræk-
ker og 3 af vore hold blev puljevindere og deltog der-
med i slutspilskampe. Senior C gik direkte til semifi-
nale, men tabte 4-7 til Hørsholm. C holdet vandt i 1/8 
finalen over Brøndby med 7-4, men tabte så knebent 
kvartfinalen til Skovbo med 5-6. SVB nåede en kvartfi-
nale mod Hornbæk, som vandt 8-3.  
 
Hvis man er fuldtidsmedlem og har et retvisende EGA
-handicap kan man komme i betragtning til at spille 
på et hold. Klubben håber, at mange af vore dygtige 
spillere vil deltage, så vi kan stille med nogle rigtig 
stærke hold og skabe gode resultater.  
 
I skrivende stund er Regionsgolf Danmark ved at 
planlægge puljerne for 2021, og i løbet af februar og 
marts måned fastlægger klubberne spilletidspunkter-
ne. Holdkaptajnerne for de enkelte hold er allerede i 
gang med at sætte holdene.  
 

FGK’s regionshold 2021 
Læs mere om turneringen på Regionsgolf Danmarks 
hjemmeside http://rgd.dk/ 

Vi planlægger efter – og håber at turneringen kan 
igangsættes i april md., men må naturligvis tage for-
behold for eventuelle Corona restriktioner til den tid.   
 
Er du interesseret eller har spørgsmål. Kontakt hold-
kaptajnerne eller klubbens koordinator …  
 
Jørren Kjær 
Klubkoordinator 
kjaer@vinpakken.dk 
tlf. 20710151   

 2021 A rækker 

 Ingen hcp grænse 

B rækker 

Min. hcp 11,5 

C rækker 

Min. hcp 18,5 

D rækker 

Min. hcp 26,5 

Voksen rækker 

Fra 21 år 

 B – række 
 

Holdkaptajn 
Jesper Thomas 

 

C – række  
 

Holdkaptajn 
Jens Birch 

Senior D-1 
 

Holdkaptajn 
Lars Adelsteen 

Senior  
rækker 

Fra 50 år 

Senior A 
 

Holdkaptajn 
Claus Christensen 

Senior B 
 

Holdkaptajn 
Anders Madsen 

 

   

Veteran  
rækker 

Fra 60 år 

 Veteran B 
 

Holdkaptajn  
Henning Mouritsen 

 

 Veteran C  
 

Holdkaptajn 
Peter Kirketerp 

 Veteran D 
 

Holdkaptajn 
John Tangaa 

Super Veteran 
rækker 

Fra 70 år 

  Super Veteran B 

Holdkaptajn 
Steffen Johansen 

 

Super Veteran C  

Holdkaptajn 
Ole Nøhr-Petersen 

 

http://rgd.dk/
mailto:kjaer@vinpakken.dk
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I en tid hvor alle er pressede, og her ikke mindst vo-

res sponsorer, er det rigtig svært at overbevise nye 

samarbejdspartnere om at tegne et sponsorat/

markedsføringsaftale i golfklubben, men vi har arbej-

det hårdt på at tiltrække nye og endnu hårdere på at 

fastholde de gamle. 

Vi kunne godt have tænkt os at fylde alle vores 18 

huller med en sponsor på hvert hul, men selv om det 

ikke lykkedes i 2020, så fortsætter vores bestræbel-

ser på at tiltrække nye  i 2021. 

Lad os håbe at vi snart ser mere normale tilstande i 

både Danmark og i resten af verden, for selv om Co-

vid-19 har været medvirkende til at rigtig mange nye 

har fået øjnene op for golfsporten, og de mange nye 

medlemmer derved gør det endnu mere attraktivt at 

markedsføre sine produkter/ydelser i golfklubben, så 

skal usikkerheden lige være væk, før vi kan tiltrække 

nye samarbejdspartnere 

En stor tak til alle de, der blev og de der kom til i 

2020, for uden jer kunne golfklubben ikke overleve 

som forening. 

John Christiansen 

Formand for Sponsorudvalget 

 

 

ACACIA BLOMSTER 

ANDERSEN BILER A/S 

APON SERVICE 

AUTOHUSET FREDERIKSSUND 

AUTOMOBILFORRETNINGEN NORDSJÆLLAND 

BAUTAHØJ 

BB FUGEENTREPRISE APS 

BJERGMARK 

BYENS LÅSE & ALARM SERVICE 

CARLO CHRISTIANSENS EFTF. APS 

CARLSBERG 

CMC SERVICE 

DANSKE BANK 

DANSK REVISION 

DIETMAR G. THOMSEN 

FISCHER MASSAGE 

FRI BIKESHOP 

GERLEV KRO 

HANDELSBANKEN 

HOME 

INGE RASMUSSEN, REG. REVISOR 

JYSKE BANK 

KIA BILER, KNUD NIELSEN A/S 

KOALA REKLAME A/S 

LKB APS 

LOKALAVISEN 

LOKALBOLIG 

MØBELBØRSEN 

NORDSJÆLLANDS TAGDÆKNING 

P.J.C. SYSTEMUDVIKLING 

PORSDAL & NIELSEN 

PROFIL REKLAMEGAVER 

RDS VVS 

REALMÆGLERNE 

ROTPUNKT KØKKEN I HILLERØD 

SILLEBROEN SHOPPINGCENTER 

SKANDI DANMARK A/S 

SUPERBRUGSEN 

TANDLÆGERNE I SKIBBY 

UNITEL 

VINPAKKEN.DK 

WILKENS & BASSO 

X3M GOLF 

Tak til sponsorerne 2020 

 

Vil du være 

med på 

listen i år? 

SPONSORUDVALGETS ÅRSBERETNING 
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Det var med bange anelser og en del bekymring vi 
( eliten ) tog fat på sæsonen 20/21, da hele verden 
var blevet ramt af Corona epidemien. 
 
Der var da også en del usikkerhed omkring træning 
og turneringen og i takt med at situationen blev mere 
og mere synlig, var det lige pludselig et spørgsmål om 
der overhovedet ville være en sæson 20/21. 
 
Men gudskelov løsnede DGU på sine restriktioner og 
det muliggjorde, at der kunne trænes. Med et godt 
samarbejde med klubben og med daværende træner 
( Peter Thomsen ) lykkedes det at strikke en træning 
sammen, hvor vi var opdelt i grupper og fordelt ud 
over drivingrangen, indspil og puttegreens.  
 
Vil gerne beklage, hvis nogen har følt at vi fyldte for 
meget på det tidspunkt. Det håber vi at vi kan rette 
op på i det nye år. 
 
 

SPORTSUDVALGETS ÅRSBERETNING 

Nu var vi i gang og med stor glæde havde vi et dame-
hold med under eliten. Kæmpe ros til alle vores da-
mer for den flittige træningsindsats og den flotte 
start, på trods af de forhindringer, som I løb ind i. 
 
Vi var oppe på en trup på omkring 25 spillere, som 
dækkede 2 Herre hold og som sagt et Damehold og 
jeg må sige, at der var et godt fremmøde til træning 
og alle var med til at skabe en rigtig god stemning. 
 
Desværre så vi ikke meget til Jeppe Huldahl, som skul-
le have stået for træningen, men så var det godt at 
Peter Thomsen overtog og fik tilføjet nogle nye øvel-
ser, og fik en god forståelse for træningen. 
 
På grund af Corona blev turneringen halveret, så alle 
hold spillede tre kampe, som foregik på neutral bane. 
Egentlig en ganske fornuftig løsning som fungerede 
udmærket. 
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SPORTSUDVALGETS ÅRSBERETNING 
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SPORTSUDVALGETS ÅRSBERETNING 
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Og i de tre kampe leverede alle hold pæne resultater. 
Vores Damer og Herre hold 2 blev i deres række og fik 
da også en sejr med fra de tre matcher. Vores Herre 1. 
hold stod i en situation, hvor de kunne spille sig til en 
oprykning, hvis de andre matcher i puljen flaskede sig 
og sørme om det ikke lykkedes, så vi fik en flot opryk-
ning i hus. 
 
Det var lidt om forrige sæson og her er lidt om den 
nye. 
Som de fleste ved, er Brian Amossen tilbage i klubben 
som træner og vi glæder os til at se, hvad dette brin-
ger. Vi er sikre på at det nok skal blive rigtig godt. 
 
Vi indgår et tættere samarbejde med vores ungdoms 
afd., og forhåbentlig kan vi langsomt få kørt et par 
( gerne flere ) juniorer ind i elite truppen, så vi har en 
stærk elite, også i fremtiden. 
Vi har haft lidt frafald i truppen, men allerede nu er 
der gode spillere klar til at træde til og yde en indsats. 
 
Forventningerne er ikke, at vi skal ud og kæmpe om 
oprykning i alle rækker, men det ville være dejligt hvis 

SPORTSUDVALGETS ÅRSBERETNING 

det skete :) . Vi skal prøve at bibeholde vores placerin-
ger i de rækker, vi spiller i, og forhåbentlig i den gode 
halvdel. Samtidig skal vi have styrket vores trup med 
de unge nye spillere, som træder ind i truppen.  
 
Lige nu er landet og hele verden under restriktioner, 
så helt præcis hvilke tiltag, som eliten vil tilbyde klub-
medlemmer, kan jeg ikke komme ind på.  Men jeg 
håber, at vi kan holde et par trænings sessioner, hvor 
vi fortæller lidt om vores tilgang til træning og viser 
nogle af de øvelser vi går og arbejder med. Jeg håber 
virkelig, at dette kan lade sig gøre, men vi er nød til at 
se tiden an før, vi kan melde noget helt konkret ud. 
 
Vi glæder os til den nye sæson og håber at se jer alle 
på anlægget, når der spilles kampe. 
Og lige en lille reminder til alle: Vi er altid klar til at 
hjælpe og måske give et lille tips, så hvis du står og 
kæmper på træningsområderne, så bare spørg om vi 
lige kan hjælpe og så vil vi gøre vores bedste. 
 
Store golfhilsner til alle fra Sport og eliteudvalget. 
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Årsberetning fra Turneringsudvalget 

Vi har i 2020 været udfordret pga. COVID19, som har 
gjort, at vi ikke har haft nogen åbningsturnering som 
sædvanlig og begrænset antal deltagere i afslutnings-
turneringen. 

Vi har i 2020 haft 4 dage med klubturneringer og 4 
dage med klubmesterskaber. 

Vi har stort set været begunstiget af godt vejr til vo-
res turneringer i år – ved Carlsbergs Flagturnering 
havde vi dog en del regnvejr, hvilket sandsynligvis 
foranledigede, at vi fik en del afbud fra morgenstun-
den!!.  Det giver en masse unødigt arbejde for os i 
udvalget ved disse sene afbud på dagen, og regnvejr 
er der ikke nogen, der tager skade af. 

Der blev kåret klubmestre i Herre række, i Midage 
herre række, i Senior damer og herre række, i Vete-
ran dame og herre række samt i junior drenge række.   

Referater fra turneringerne har været bragt i tidligere 
numre af Klubbladet og resultaterne kan ses i 
Golfbox. 

 

Peter Jeppesen og Ib Skovgaard er udtrådt af turne-
ringsudvalget. En stor tak for deres arbejde i udvalget. 
Udvalget har konstitueret sig med Lennart Mileheim 
som ny formand. 

Vi vil her benytte lejligheden til at takke vore sponso-
rer for de flotte præmier ved vore turneringer. Der 
skal også lyde en tak til de medlemmer, der i løbet af 
året har hjulpet turneringsudvalget. 

For 2021 forventer vi at afholde et uændret antal tur-
neringer (afhænger af COVID19 udviklingen), og håber 
at der fortsat bliver en god tilslutning.  

Oversigt over turneringer 2020 

  Antal 
Turneringsnavn Dato spillere  

Proshoppens Forårsturnering 5. 6 99 
Hidsig Golfer 6-7.6 16 
Carlsberg Flagturnering 4.7 76 
Bestyrelsesturneringen 23.8 118 
Klubmesterskaberne i Slagspil 29-30.8 46 
Sillebroen Cup 12.9 72 
Klubmesterskaberne i Hulspil 19-20.9 29 
Superbrugsens Andeturnering 26.9 50 

TURNERINGSUDVALGETS ÅRSBERETNING 
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TURNERINGSUDVALGETS ÅRSBERETNING 
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TURNERINGSUDVALGETS ÅRSBERETNING 
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KLUBMESTERE 2020 

SLAGSPIL HERRER 
Vaugn Skjold Jensen 

SLAGSPIL DAMER 
Ikke spillet 

SENIOR HERRER 
Thomas Bergmann 

SENIOR DAMER 
Anne Mette Mungsfeldt 

MIDAGE HERRER 
Vaugn Skjold jensen 

SENIOR DAMER 
Ikke spillet 

VETERAN HERRER 
Henrik Kolind 

VETERAN DAMER 
Ninna Harder 

HULSPIL HERRER 
Esben Sonne Engsted 

HULSPIL DAMER 
Freja Hvitfeld 

JUNIOR DRENGE 
Oliver Thomas 

JUNIUOR PIGER 
Ikke Spillet 
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TURNERINGSPLAN 2021 
 

10. APRIL  

Home åbningsturnering 

18. APRIL 

Bagmærketurnering (2020) 

30. APRIL 

Forårsturnering 

1-2. MAJ 

Hidsig Golfer  

15. MAJ 

Junior D-Tour 

3. JUNI 

Åben Damedag 

6. JUNI 

Dansk Revision & Bestyrelsens forkælelsesturnering 

20. JUNI 

Danmarksturneringen 3. div., 5. div.  

& kvalifikation Damer 

3. JULI 

Carlsberg Flagturnering 

22. AUGUST 

Danmarksturneringen 3. div., 5. div.  

& kvalifikation Damer 

27. AUGUST 

Sponsorturnering 

28. AUGUST 

Klubmesterskab Slagspil 

29. AUGUST 

Klubmesterskab Slagspil 

18. SEPTEMBER 

Klubmesterskab Hulspil 

19. SEPTEMBER 

Klubmesterskab Hulspil 

2. OKTOBER 

Andeturnering 

3. OKTOBER 

Bagmærketurnering (2021) 

9. OKTOBER 

Parturnering Afslutning 

16. OKTOBER 

Udvalgsturnering 

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen, så du er 

klar til at klikke på tilmeldingsknappen i 

Golfbox, når turneringen åbnes. 

Vi glæder os til at tage godt imod både dig 

og vores sponsorer og vi vil gøre vores til, at 
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Som det tydeligt fremgår af beretninger fra såvel formand som udvalgene, så har 2020 været et ikke helt 

almindeligt år, og det budget vi havde lagt inden årets start, så vi som svært at opfylde, da Danmark lukkede 

ned i marts måned. Det skulle dog vise sig at alle vores bange anelse var spildte bekymringer, for da dansker-

ne ikke kunne komme ud og rejse, skulle de finde på andre ting at tage sig til, og lige netop golfsporten var 

stadig en mulighed, hvilket kom til at præge vores regnskab for 2020 i positiv retning. 

Indtægter 

Vores samlede indtægter, der med et resultat på kr. 5.909.493,- var ca. 670.000,- bedre end budgetteret, var 

pænt fordelt på både kontingenter, greenfee  indtægter, sponsorindtægter, tilskud og andre indtægter. 

 

Udgifter 

Vores samlede udgifter, der med et resultat på kr. 5.241.038,- var ca. kr. 296.000,- dårligere end budgetteret, 

hvilket primært skal findes i baneudvalget. 

Baneudvalget fordi vi,  

• via leasing, har investeret i nye maskiner, som der længe har været behov for 

• brændstof, fordi vi har lavet mere plejearbejde på banen end forventet. 

• mere gødning og kemikalier, topdress og græsfrø 

• større udgifter til reparation af vores vandingsanlæg 

• færdiggørelse af de nye siloer og renovering af vores stier 

• mere banemateriel 

• højere vandforbrug 

 Afskrivninger 

 Vores afskrivninger er mindre end budgetteret, da vi har frasolgt en af vores gamle maskiner , i forbindelse 

med nykøb. 

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET 
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ÅRSREGNSKABET 2020 
DRIFTSREGNSKAB 

RESULTATOPGØRELSE Budget 2020 Realiseret 2020 Realiseret 2019 

 T-Kr. T-Kr. T-Kr. 

Indtægter 

  Kontingenter 3.826 4.152.782 4.224 

  Greenfee indtægter 609 786.013 631 

  Sponsor indtægter 527 570.122 598 

  Andre medlemsindtægter 187 277.495 191 

  Offentlige tilskud 90 123.081 101 

Indtægter i alt  5.239 5.909.493 5.745 

 

Udgifter 

  Administration -1.130 -1.074.152 -1.119 

  Bygningers drift -924 -972.602 -922 

  Banens drift -2.381 -2.706.567 -2.303 

  Udvalg -226 -179.641 -195 

  Sponsorudgifter -101 -125.576 -127 

  Træner -183 -182.500 -178 

Udgifter i alt -4.945 -5.241.038 -4.844 

Resultat før renter og afskrivninger 294 668.455 901 

 

Finansielle poster 

  Finansielle indtægter 0 479 2 

  Finansielle udgifter -70 -74.435 -189 

Finansielle poster i alt -70 -73.956 -187 

Resultat før afskrivninger 224 594.499 714 

 

Afskrivninger 

  Fortjeneste, salg af driftsmidler 0 51.490 0 

  Maskiner og inventar -93 -87.383 -130 

  Bygninger -11 -10.988 -11 

  Baneanlæg -7 -6.863 -7 

Afskrivninger i alt -111 -53.744 -148 

 

Driftsresultat 113 540.755 566 
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ÅRSREGNSKABET 2020 
BALANCE 

AKTIVER  31.12.20 31.12.19 

Materielle anlægsaktiver  Kr. T-Kr. 

  Bygninger  9.190.200 9.201 

  Baneanlæg  4.888.793 5.173 

  Tunnel og veje  1.686.399 1.686 

   Maskiner og inventar  255.048 278 

Materielle anlægsaktiver i alt  16.020.440 16.338 

 

Finansielle anlægsaktiver i alt   23.310 24 

 

Anlægsaktiver i alt   16.043.750 16.362 

 

Omsætningsaktiver 

Tilgodehavender 

  Tilgodehavende kontingenter  1.040.723 1.275 

  Hensat til imødegåelse af tab  0 -35 

  Tilgodehavende moms  0 35 

  Periodeafgrænsningsposter  187.739 182 

  Tilgodehavender i alt  1.228.462 1.457 

 

Likvide beholdninger  1.039.865 54 

Omsætningsaktiver i alt  2.268.327 1.511 

Aktiver i alt   18.312.077 17.873 
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ÅRSREGNSKABET 2020 
BALANCE 

PASSIVER  31.12.20 31.12.19 

  Kr. T-Kr. 

Egenkapital    

  Overført resultat pr. 1. januar  9.080.766 8.514 

  Årets resultat  540.755 566 

  9.621.521 9.080 

 

  Golfandele pr. 1. januar  4.695.000 4.695 

  Golfandele pr. 31. december  4.695.000 4.695 

 

Egenkapital i alt  14.316.521 13.776 

 

Gæld 

  Spar Nord Bank, Erhvervslån (klubhus)  1.371.390 1.500 

  Andel af langfristet gæld, der forfalder inden for 1. år  -132.288 -128 

  Indefrosne feriepenge  128.927 0 

  Langfristede gældsforpligtelser i alt  1.368.029 1.372 

 

  Periodeafgrænsningsposter  345.746 306 

  Kreditinstitutter  132.288 269 

  Diverse kreditorer  259.038 254 

  Forudfaktureret kontingent  1.282.544 1.511 

  Skyldig moms  37.674  0  

  Feriepengeforpligtelser  53.114 117 

  Skyldige omkostninger  517.123 269 

  Kortfristede gældsforpligtelser  2.627.527 2.726 

 

Gæld i alt  3.995.556 4.098 

 

Passiver i alt  18.312.077 17.873 
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PENGESTRØMSANALYSE 2020 
 

 

 

 

 

 

   2020 

   T-Kr. 

Årets resultat   541 

 

  Afskrivninger, anlægsaktiver   105  

  Kursregulering, værdipapirer   1 

  Reguleringer   647 

 

  Ændringer i tilgodehavender   229 

  Ændring i kortfristet gæld   -98 

  Pengestrømme fra driftsaktivitet   778 

 

  Nettotilgang af materielle anlægsaktiver m.v.   212 

  Ændring i langfristet gæld   -4 

  Ændringer i likvider   986 

 

Likvider primo   54 

Likvider ultimo   -1.040 

   0 
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BUDGET 2021 
 

 

RESULTATOPGØRELSE  Budget 2021 Realiseret 2020 
  Kr. T-Kr. 

Indtægter 
  Kontingenter   4.226.048 4.153 
  Greenfee indtægter  689.500 786 
  Sponsor indtægter  474.450 570 
  Andre medlemsindtægter  213.125 277 
  Offentlige tilskud  64.000 123 

Indtægter i alt   5.667.123 5.909 

 
Udgifter 
  Administration  -1.122.229 -1.074 
  Bygningers drift  -866.752 -973 
  Banens drift  -2.956.178 -2.707 
  Udvalg  -421.514 -180 
  Sponsorudgifter  -90.000 -126 
  Træner  -0 -183 

Udgifter i alt  -5.456.673 -5.241 

Resultat før renter og afskrivninger  210.450 668 

 
Finansielle poster 
  Finansielle indtægter  0 0 
  Finansielle udgifter  -70.756 -74 

Finansielle poster i alt  -70.756 -74 

Resultat før afskrivninger  139.694 594 

 
Afskrivninger  -93.052 -54 

Driftsresultat  46.642 541 
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FORSLAG 

 
TIL GENERALFORSAMLINGEN 2021 

FRA BESTYRELSEN 

 

Fastsættelse af værdi på andel 

Bestyrelsen foreslår at værdien på kr. 5.000,- fasthol-

des. 

 

Valg af næstformand 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Niels Erlandsen 

 

 

Valg af Kasserer 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Peter kirketerp 

 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Bestyrelsen foreslår genvalg af  Inger Margrethe 

Stubbergaard 

 

 

Valg af suppleanter 

Bestyrelsen foreslår genvalg af  

Christian Brangstrup 

 

 

Valg af revisor 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Dansk Revision 

 

Forslag fra bestyrelsen 

Ingen forslag 

FRA MEDLEMMERNE 

 

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer inden 

fristens udløb den 1.2.2021 



 

 FGK ÅRSMAGASIN 2021 - SIDE 59 

PRISER 2021 
 

KONTINGENTER MÅNED KVARTAL ÅR 

Seniormedlemskab 630,00 1.815,00 7.260,00 

Hverdagsmedlemskab 530,00 1.515,00 6.060,00 

Ungseniormedlemskab 235,00 625,00 2.500,00 

Juniormedlemskab  300,00 1.200,00 

Juniormedlemskab uden banetilladelse   400,00 

Flex-B+ med øvebolde 235,00 625,00 2.500,00 

Flex A medlemskab (Begrænset til 150 medlemmer)   995,00 

Flex A+ medlemskab (inkl. øveområder og øvebolde)   1.840,00 

Lokalmedlemskab I (År 1) Kun for medlemmer med bagmærke i 1. år 360,00 1.000,00 4.000,00 

Lokalmedlemskab II (År 2) Kun for meldlemmer med bagmærke i 2. år 525,00 1.500,00 6.000,00 

Obligatoriske øvebolde  

Alle ekskl. Flex-A og B   380,00 

Juniormedlemskaber   220,00 

______________________________________________________________________ 

BAGSKABE OG GARAGER 

Overskab Pr. år 440,00 

Underskab - 510,00 

Underskab med EL - 1.150,00 

Juniorskab - 270,00 

Garageplads til scooter med EL - 1.150,00 

Garageplads til buggy, benzin - 950,00 

Garageplads til buggy med EL - 1.600,00 

Gebyr for udlevering af nøgle, junior  100,00 

Gebyr for udlevering af nøgle, til andre  200,00 

Gebyrer refunderes ikke og nøglen skal afleveres ved opsigelse af skab 

UDLEJNING AF BUGGY 

Medlemmer  Pr. runde 200,00 

Gæster Pr. runde 250,00 

10 turs kort  Ved køb 1.500,00 

Årskort (1.1 til 31.12) Ved køb 2.500,00 

½ årskort (1.1-30.6 eller 1.7 til 31.12) Ved køb 1.500,00 

GREENFEE 

Greenfee 19+ år, max pris på hverdage.  Pr. dag 275,00 

Greenfee 19+ år, max pris på weekend– og helligdage.  Pr. dag 375,00 

SGO ORDNING, gælder kalenderåret 

Kan tilkøbes af Senior-,og Ungsenior medlemmer.  Ved køb 900,00 

INDSKUD (Betales af alle bortset fra juniorer).  Ved indmeldelse 995,00 
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FREDERIKSSUND GOLFKLUB 
Skovnæsvej 9 ● 3630  Jægerspris 

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 

Skovnæsvej 9 - 3630 Jægerspris 

Telefon: 4731 0877 

E-mail: fgk@fgkgolf.dk 
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