
 SIDE 1 

 

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 
KLUBBLAD 2021-1 



 SIDE 2 

Volkswagen Frederikssund 

Holmensvej 10, 3600  Frederikssund 



 SIDE 3 

INDHOLDSFORTEGNELSE 

INDHOLD 
Formandens klumme  .………………………………………………………….. 

Sekretariatet …………………………………………………………………………. 

Begynderudvalget ………………………………………………………………. 

Bygningsudvalget …………………………………………………………………. 

Damedagen  …………………………………………………………………………. 

Frivillighedsudvalget  ..………………...….……………………………………. 

Handicapudvalget ………..………..………..………………………….……….. 

Hverveudvalget …………..………......…………………………………..…….. 

Juniorudvalget  ...…………………..……………………………………………… 

Klub37 & Albatroa ….…..………......…………………………………..…….. 

Sponsorudvalget ………………………………………………………………….. 

Sportsudvalget ...………………………………………………………………….. 

Regionsgolf ………………………………………………………………………….. 

Turneringsusdvalget ……………………………………………………………. 

SIDE 
5 

10 

11 

13 

15 

16 

18 

19 

20 

24 

28 

29 

30 

31 

 



 SIDE 4 

 



 SIDE 5 

FORMANDENS KLUMME 

Kære FGK´er 

Siden etableringen af Frederikssund 
Golf Klub i 1974 er der blevet udgivet 
et ”Klubblad”, og selvom det er ble-
vet en mere elektronisk version af 
slagsen, så diskuterer vi pt. om det er 
noget, der skal fortsætte, fordi det er 
en tung måde at kommunikere på, og 
fordi vi i dag har langt mere effektive 
platforme at formidle budskaber på, 
og fordi vi har vænnet os til, at nyhe-
der skal formidles, mens de er aktu-
elle nyheder.  

Vi anvender i dag Nyhedsbreve 
(mail), hjemmeside, Facebook (både 
en FGK-gruppe og FGK-side), Golf-
Box, opslagstavler mm. afhængig af 
budskabets art. 

Coronaen har vendt op og ned på 
utrolig mange ting, og jeg tillader mig 
at gentage historien om bestyrelsens 
bekymring, da coronaen og nedluk-
ningen ramte os i marts 2020, og ud-
viklingen fra den dybe bekymring til 
den store begejstring pga. den stærkt 
stigende interesse for at starte på 
golf, som jo i den grad har styrket 
vores klub med mange nye medlem-
mer, og den deraf afledte økonomi-
ske effekt.  
For første gang i mange år har vi haft 
en betydelig nettotilvækst af med-
lemmer, ikke bare i FGK, men i stort 
set hele ”golf-Danmark”, så golfspor-
ten har efter mange års vigende 

medlemstal det højeste antal med-
lemmer nogensinde, og i FGK var vi 
pr. årsskiftet hele 928 medlemmer. 
Udviklingen er fortsat ind i 2021, 
hvor vi har 100 begyndere på vej til 
at tage bagmærke.  
 
Det er enestående og giver os nogle 
muligheder med udvikling af vores 
klub/bane. Da en golfklub af forskelli-
ge årsager mister ca. 10 % af med-
lemmerne hvert år, er det nødven-
digt med en konstant tilgang af med-
lemmer bare for at holde ”status 
quo”.  
Der afholdes også weekend kurser i 
stor målestok, så vores frivillige i Be-
gynderudvalget m.fl. er totalt lagt 
ned og sat på overarbejde på nu 2. 
år.  
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Der skal lyde et rungende tak for je-
res kamp for vores klub, da dette 
kæmpe arbejde medvirker til at ska-
be et solidt fundament under FGK  
Coronaen er jo også skyld i, at vi i 
flere omgange har måttet udskyde 
vores generalforsamling, som vi nu er 
ret sikker på at afholde tirsdag d. 
29/6. Tilmelding via GolfBox/
Klubturnering. 

Den positive medlemsudvikling, sam-
menholdt med at vi stort set har til-
bagebetalt vores klubhuslån, gjorde, 
at vi nedsatte et midlertidigt udvalg i 
efteråret, der skulle se på udvikling af 
banen.  

Udvalget var godt forankret i bane-
udvalget og bestod af vores green-
keeper Morten Andersen, Henrik Ko-
lind (rater for DGU mm.), Inger Mar-
grethe Stubbergaard (fmd. for Frivi-
lighedsudvalget), Vaugn Skjold Jen-
sen (medl. af baneudvalg og repræ-
sentant for eliten), Jørgen og mig.  

Vi startede med at invitere en bane-
konsulent fra DGU, som udvalget tog 
med på banevandring. Denne van-
dring resulterede i en rapport fra 
konsulenten. Den blev gennemgået, 
og vi tog på endnu en banevandring, 
hvor vi gennemgik de enkelte huller, 
hvorefter det meste af arbejdet er 
foregået teoretisk i mødelokalet med 
gennemgang af det enkelte hul og 
mulighederne her.  

Vi har lavet en 5 årig prioriteringsli-
ste, som der allerede er taget lidt hul 
på, fordi nogle af forandringerne gi-
ver rigtig god mening og kan indføres 
uden særlig meget ”knofedt”.  

I bestyrelse og baneudvalg havde vi 
fokuseret på at forsøge at skabe en 
mere hyggelig bane, at skabe en ba-
ne der er mere rationel at passe samt 
lave nogle forandringer i og omkring 
banen som vi synes giver merværdi 
og er ”low hanging fruits”.  

Oplægget fra gruppen har netop væ-
ret præsenteret for baneudvalget og 
skal nu i bestyrelsen, hvorefter det 
skal præsenteres for medlemmerne. 
Der er ikke tale om en revolution, og 
umiddelbart er der ikke nogen kon-
troversielle ændringsforslag, ligesom 
dem vi drøftede for nogle år siden på 
et medlemsmøde. 

Vores greenkeepere knokler virkelig 
på for at holde banen i rigtig god 
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stand og er også lykkedes på mange 
områder.  

Den forbedrede økonomi, som bl.a. 
skulle omsættes til flere greenkeeper 
ressourcer, er vi ikke lykkedes med, 
fordi opnormeringen har været lidt 
udfordrende, idet det kan være van-
skeligt med mange nye personer 
samtidig, så derfor har vi foretaget et 
par justeringer/nyansættelser, som vi 
håber kan være med til at skabe en 
endnu bedre bane. 

I november havde bestyrelsen en 
strategidag, hvilket vi har kommuni-
keret ud nogle gange. Behovet for en 
strategidag var der, fordi det efter-
hånden var mange år siden, vi sidst 
arbejdede med vores vision, værdier 
mm. Vi besluttede, at vi ville arbejde 
efter at blive Sjællands hyggeligste 
klub. Man kan se resultatet på vores 
hjemmeside under ”Information/
Vision-værdier-målsætning”. 

Også vores juniorafdeling har været 
en solstrålehistorie gennem de sene-
re år, og udover at vi har fået mange 
af slagsen, så har de også gennem de 
sidste par år udmærket sig med en 
masse flotte resultater i diverse tur-
neringer, og nu har vi for første gang 
i mange år 2 juniorer, Oliver og Ma-
thias, som har nået et niveau, hvor 
de kan være med på klubbens første-
hold i 3. division, så det er jo virkelig 
flot af dem og juniorafdelingen.  

Det har på alle måder været en posi-
tiv oplevelse at få vores "gamle" chef 
pro, Brian Amossen, tilbage. Brian er 
startet med et enormt engagement 
og har i den grad taget ejerskab på 
FGK, som om han aldrig har været 
væk. Ikke kun Brian har indtaget 
klubben, men det har den øvrige del 
af familien også, idet de er aktive på 
bl.a. vores turneringshold, ligesom 
de er synlige i shoppen mm. og Brian 
selv spiller med på vores 1. hold. Jeg 
har fået rigtig mange positive tilken-
degivelser, så det er bare herligt. Der 
er SÅ meget gang i træningen, at der 
er lang ventetid, så det er jo både 
godt og skidt, men det vidner om en 
hel anderledes aktivitet på denne 
front end tidligere. Endvidere er det 
herligt at se samspillet på alle fron-
ter, herunder træning og motivation 
af vores bedste juniorer. Et kæmpe 
velkommen tilbage til dig, Brian; vi 
glæder os til et forhåbentligt mange 
årigt samarbejde. 

Der er også gang i diverse bygnings-
mæssige ting, for vores alle sammens 
”Byggemand Bob”, Henrik Helt, er 
fortsat i gang og er netop nu ved at 
bygge et fitting studio til vores 
cheftræner, Brian.  

Heldigvis får Henrik hjælp til entre-
prisen, så han ikke står alene, men 
Preben m.fl. er også i gang, og Pre-
ben, Inger Margrethe, Morten 
(chefgreenkeeper) m.fl. har jo også 



 SIDE 8 

FORMANDENS KLUMME 

højnet vores stier helt enormt, hvil-
ket giver et fantastisk visuelt løft af 
vores bane. Henrik Helt har endvide-
re bygget 2 shelters på banen ved 
hhv. hul 2/3/14 samt 6/13.  

Endvidere vil i nær fremtid udskifte 
vores varmeforsyning, så det gamle 
oliefyr udskiftes med et nyt ”jord til 
luft system”, som vi har været så hel-
dige at få finansieret af kommunen. 
Der vil mangle vand/varme et par 
dage.  

Vores Frivillighedsudvalg, som har 
rigtig mange ”ting på samvittighe-
den” i deres flid, er pt. i gang med at 
vurdere, hvordan vores P-forhold 
skal se ud fremadrettet. 

Sportsligt har vi lagt super flot ud, 
idet vores første hold har lagt sig i 
spidsen i 3. division, mens damerne 
tabte på Bornholm, men vandt hjem-
me. Vores ungdomshold vandt også 
begge kampe i runden, så det er bare 
herligt. 

Vores erhvervsnetværk kan efter 
nogle måneders nedlukning pga. c….. 
igen afholde fysiske møder, og første 
møde er fredag d. 28. maj, hvor vi 

bl.a. får eksternt besøg af en er-
hvervsleder, der kan fortælle om, 
hvornår man bør professionalisere 
sin bestyrelse i sin virksomhed, og 
hvordan den bør sammensættes, hvis 
den skal ”rykke”. Vi kan godt bruge 
lidt flere medlemmer i netværket. 

Onsdag d. 16/6 kl. 19 er der koncert i 
klubben for de frivillige, idet vores 
medlem, Henrik Vandal, har foræret 
os en koncert med duoen ”Me and 
Maria”, og det er ikke kun, fordi han 
kan  men også fordi Henrik selv lige 
har været igennem et begynderfor-
løb, hvor han følte sig rigtig godt 
modtaget af vores frivillige.  
Det glæder vi os til. 

Der er ydet en rigtig flot indsats af 
vores sponsorudvalgsformand, John, 
og vi har fået en del nye sponsorer, 
hvilket vi er utrolig taknemmelige 
for. Kirketerp har derfor sluppet bog-
holderiet for en stund og kreeret en 
meget fin sponsortavle, som med 
værdighed viser vores sponsorer. 
Husk at støtte vores sponsorer som 
de støtter os, please. 

God golfsommer. 

Michael 
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Kære medlemmmer 

Det har været et meget vådt og koldt 
forår, men alligevel er der spillet rig-
tig mange golfrunder, hvilket jo er 
dejligt. 

BEKRÆFTELSE/SLETNING AF TIDER 

Desværre er der rigtig mange der 
glemmer at bekræfte deres tider, 
eller at slette tider de alligevel ikke 
benytter. 

Jeg har den sidste uge talt med flere 
af de medlemmer der har ”No Show” 
markeringer i GolfBox, fordi deres 
tider ikke er blevet bekræftet, og hel-
digvis viser det sig at de fleste bare 
ikke var klar over at tiderne skal be-
kræftes inden man går ud på sin run-
de, faktisk senest 10 minutter før, og 
kun de færreste har glemt at slette 
en tid de alligevel ikke skulle bruge. 

HUSK derfor venligst at, 

ALLE tider skal bekræftes senest 10 
minutter før man går ud på sin golf-
runde 

Alle tider, der alligevel ikke skal be-
nyttes, SKAL slettes så snart man er 
klar over at den ikke skal bruges, el-
lers forhindrer det andre medlem-
mer og greenfeegæster, og deraf 
manglende indtægter til klubben, i at 
finde en ledig tid. 

Tidligere betød 3 ”No Show” at man 
blev blokeret for tidsbestilling i en 
periode, og hvis tendensen fort-
sætter, kan vi blive nødt til at genind-
føre denne regel. 

Det er jo ikke en regel der er til for at 
genere vores medlemmer, men en 
regel der skal sikre, at der ikke er re-
serverede tider der ikke bliver brugt, 
fordi det betyder at andre ikke kan 
komme ud at spille. 

BAGMÆRKER / ÅRSMÆRKER 

Vi har rigtig mange bagmærker liggende 
til afhentning i sekretariatet, som ikke er 
afhentet, så check om du har et gyldigt 
bagmærke/årsmærke og har du ikke det, 
så kig ind i sekretariatet. 

KLUBPOLO 

Efter aftale med vores Pro, Brian Amos-
sen, har shoppen overtaget salget af tøj 
med klublogo, og udover vores standard 
polo, kan du i shoppen finder mange 
andre lækre ting med klublogo. 

GENERALFORSAMLING 

HUSK vores generalforsamling der afhol-
des i restauranten den 29. juni kl. 19.00 
og husk at der kun er adgang hvis du har 
tilmeldt dig på GolfBox. 

God sommer 

Med venlig hilsen 

Jørgen 
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Succes 'en fortsætter  
( og det gør udfordringerne også ). 
 
I marts måned startede vi planlæg-
ningen af begynderudvalgets aktivi-
teter i 2021.  
Vi skulle tage hensyn til de begræns-
ninger, som Corona restriktionerne 
pålagde os, men da vi havde 60 be-
gyndere fra 2020, der var/er i gang 
med uddannelsen, kunne vi naturlig-
vis ikke vente. 
 
Vi valgte en model, hvor trænings-
modulerne med vores PRO-trænere 
startede som normalt mandag/
lørdag. Trænerne er også blevet ud-
fordret, og har måttet finde ekstra 
tider, så alle har kunnet finde plads 
på modulerne. 
 
Vores onsdagsklub på Nordbanen er 
også gennemført som normalt. Vi har 
dog på det seneste måttet skaffe eks-
tra mandskab på baggrund af mange 
nye begyndermedlemmer – mere om 
det senere. 
 
Forsamlingsforbuddet indendørs 
gjorde, at vi måtte udsætte regel- og 
etikettemøder. Det er nu lempet, og 
vi gennemførte første møde 11. maj, 
og fortsætter tirsdage resten af sæ-
sonen.  
Vi har i stedes tilbudt, at vores be-
gyndere kunne gennemføre DGU´s 
regelprøve på hjemmesiden, med en 

samtidig opfordring til at deltage i 
regel- og etikettemøder efterfølgen-
de. 
 
Spil på stor bane har været endnu en 
udfordring. Først 31. maj kan vi star-
te vores mandagsturneringer (Læs 
mere herom i nyhedsbrevet fra FGK). 
Indtil da har vi hver mandag gået 
”fadderrunder” over 9 huller, så det 
stadig har været muligt at afslutte 
uddannelsen og opnå bagmærke. 
 
Og så tilbage til de mange nye begyn-
dermedlemmer.  
Hen over vinteren har ca. 20 meldt 
sig ind i FGK. Samtidig har vi igen haft 
stor succes med vores intro-golf 
weekender, som hverveudvalget står 
for, og hvor mange frivillige giver en 
hånd med til arrangementet. Indtil 
dato er der gennemført 3 intro-golf 
weekender med ca. 40 deltagere. 25 
har efterfølgende meldt sig ind i FGK. 
 
Og så var der også lige ”Golfens dag” 
den 25. april. Der kom ca. 40 gæster, 
og vi fik 13 nye medlemmer på da-
gen. Flere har meldt sig ind i ugerne 
efter. 
 
Derfor er den aktuelle status, at 14 
spillere har afsluttet uddannelsen og 
modtaget bagmærke. Og vi har 102 – 
skriver ethundredeogto – der er i 
gang. 
 

BEGYNDERUDVALGET 
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Derfor er vi rigtig glade for den store 
opbakning vi har fået fra mange frivil-
lige til hjælp mandag og onsdag, hvor 
belastningen er størst. Tusind tak for 
det. 
 
I udvalget er vi nu 11 faste medlem-
mer. Vi har desværre sagt farvel til 
Anja og Ole, men har til gengæld fået 
tilgang af Lone, Ove og Tina. Tak til 
Anja og Ole for jeres store indsats 
gennem årene. Og velkommen til jer 
3 nye. I har allerede kommet med 
god ny input til vores arbejde. 
 

Vi har et hængeparti som vi p.t. prø-
ver at arbejde med. Sidste år måtte vi 
aflyse Bagmærketurneringen 2020. I 
første omgang blev den fastsat til 18. 
april 2021, men det kunne heller ikke 
lade sig gøre på grund af restriktio-
ner. Nu arbejder vi på at finde en ny 
dato, og vi vil melde ud så snart vi 
kan. 
Vi ønsker jer alle en SUPER golfsæson 
2021, med godt vejr, god golf og 
mange nye golfspillere. 
 
Begynderudvalget 
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Sidste år blev arbejdet med lynshel-
ters færdigt så nu mangler kun op-
sætning af lynsikring, som efter pla-
nen skulle kunne ske i juni måned. 

Siden starten på året har der været 
stor aktivitet med opførelse af ud-
slags- og fittingstudio til Brian. 
Det hele startede med at jeg i slut-
ningen at november blev bedt om at 
udarbejde projekt og overslagsbereg-
ning på byggeriet. 
Efter at bestyrelsen havde godkendt 
projektet og bevilget den medfølgen-
de overslagsberegning blev der søgt 
byggetilladelse. 

Allerede to dage efter var der fra 
kommunens side udarbejdet en land-
zonetilladelse med en indsigelsesfrist 
på 4 uger. Få dage herefter forelå en 
byggetilladelse, som dog ikke kunne 
iværksættes før indsigelsesfristen var 
udløbet. Mandag efter påske udløb 
indsigelsesfristen og vi kunne gå i 
gang. 

Herefter blev der sat 
grund af og gravet 
ud til fundamenter, 
hvor der blev ned-
støbt søjlefunda-
menter. På værkste-
det blev der svejset 
RHS profiler sam-
men til søjler med 
lasker til fastgørelse 
af trækonstruktio-

ner. 

Som det ses af de vedlagte billeder er 
væggene nu klar til oplægning af 
bjælkespær og det er netop blevet 
meddelt at stålpladerne til taget er 
på vej. 

Inden længe forventes det at bygnin-
gen er under tag og isolering og pla-
debeklædning kan opsættes. 

Der har endvidere været en lille op-
gave med opretning af døren ind til 
bagrummet i den ”sorte diamant” og 
udskiftning af dørpumpe. 
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DAMEDAGEN 

Damedagen har desværre måttet 
aflyse Åbningsturneringen den 15. 
april og Forårsturneringen den 6. maj 
på grund af Covid-19-restriktioner.  

Det sociale og fællesskabet er en vig-
tig del af Damedagen, hvorfor vi har 
set os nødsaget til at aflyse arrange-
menterne, da vi ikke har kunnet spise 
sammen efter matcherne. 

Den 15. april startede den løbende 
turnering og Drømmerenden, og 
efter 20. maj påbegyndes Hulspilstur-
neringen, som er et helt nyt tiltag.  

Hulspilsturneringen administreres af 
Jette Gotfredsen, og der har vist sig 
stor tilslutning.  

Denne turnering kan – i modsætning 
til den løbende turnering - afvikles på 
alle dage, hvorimod den løbende tur-
nering kun kan afvikles om torsda-
gen.  

Første månedsmatch, der spilles over 
13 huller, bliver torsdag den 3. juni, 
hvor vi glæder os til at kunne samles 
efter matchen og nyde Franks mad i 
restauranten. 

Endelig - efter at have flyttet Infomø-
det 2 gange - kunne vi afvikle det 
torsdag den 20. maj med et møde kl. 
17.30 og et nyt kl. 19.30. Vi måtte 
stadig kun være 25 personer ved 
hvert møde, ligesom 2 bestyrelses-
medlemmer tjekkede Coronapas ved 
indgangen.  

Formanden gennemgik sæsonens 
aktiviteter, månedsturneringer m.v. 
og præsenterede Damedagens nye 
logo.   
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Annette Jørgensen, der hver uge sty-
rer pointregistreringen og Drømme-
runden, orienterede om konkurren-
cen den sidste torsdag i måneden 
samt vort nye pointsystem.  

Jette Gotfredsen orienterede om, 
hvordan hulspilsturneringen vil fore-
gå med et vind eller forsvind spil.  

Turneringsplanen vil fremgå af Da-
medagens opslagstavle.  

Formanden for Regeludvalget, Jesper 
Parkhøj, afsluttede møderne med 
gennemgang af nogle af golfreglerne, 
hvorom der ofte er tvivlsspørgsmål, 
herunder mulighederne ved uspillelig 
bold i bunker, out of bounds bold, 
præcisering af hvornår en bold er 
ude, dropperegler, rensning af bold 

på green m.v.  

Stor tak til en veloplagt Jesper. 

I Damedag er vi bare så klar til sæso-
nen. Vi glæder os til turneringer, hyg-
geligt samvær på terrassen og spæn-
ding om resultaterne.  

Vi har sommerturnering den 1. juli, 
og den 5. august spiller vi på udeba-
ne i Mølleåen med efterfølgende 
spisning.  

Har du ikke allerede tilmeldt dig Da-
medag, kan du nå det endnu. Hos os 
er du altid velkommen. 

 

22.5.21 

Rosa/næstformand 
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FRIVILLIGHEDSUDVALGET 

 Corona har den første halvdel af 
2021 sat en stopper for de frivilliges 
arbejde i klubben. Vi har ikke kunnet 
mødes som sædvanlig, og den kolde 
lange vinter har også haft indflydelse 
på aktiviteten, men nu er der heldig-
vis kommet gang i det igen. 

Første opgave i 2021 var, at Preben 
og greenkeeperne, kørte alt gren-
affald gennem en flismaskine og fik 
ryddet op ved hul 18.  

Niels og Preben hjalp med oprydning 
ved værkstedet og med at køre af-
fald på  containerpladsen. 

Preben var styrmand på gravemaski-
nen da der blev lagt fliser mellem 
bygninger, et kæmpe arbejde og et  
fantastisk flot arbejde. 

Ole og Mette har heldigvis igen i år 
påtaget sig opgaven som vinbonde 
og div. andre opgaver ved hul 11, tak 
for det, håber der igen i bliver masser 
af dejlige druer.. 

Bunkerholdet:  
Desværre har vi mistet Poul vores 
trofaste første mand gennem mange 
år, Poul har styret Bunkerholdet med 
fast hånd, og vi er mange som vil sav-
ne ham. 

Heine vil gerne påtage sig opgaven 
som første mand på bunker holdet 
sammen med  Kai og Jim.  
Tak for det.  

Ib er startet op på en ny session med 
rengøring under borde og bænke.  
Vi vil i løbet af foråret skære ned på 
antallet af borde og bænke, da man-
ge af de gamle bænkesæt trænger til, 
at gå på pension. De tilbageblevne vil 
blive malet og ordnet i løbet af for-
året.  

Birgit har også her i vinter/forår 
brugt meget tid på terrassen. Hun 
har fjernet ukrudt og strøet nyt sand 
på fliserne, et fantastisk arbejde.  

Derudover passer og plejer hun kruk-
kerne med planter der passer til års-
tiden.  

Birgit har sammen med Christian og-
så holdt styr på parkeringspladsens 
ukrudt, OG  SAMLET UTROLIGE 
MÆNGDER CIGARETSKODDER 
OP,  Birgit vil blive så glad hvis i tager 
jeres skodder med, i stedet for at 
smide dem på P-pladsen eller på ba-
nen. 

Bane Holdet har rettet kanter og kørt 
stenmel på stierne fra 14-16 og rettet 
kanter fra 15 til 16 og fra 1 til 2, og 
der vil efterfølgende blive kørt mere 
stenmel på. 

De næste opgaver er, at rense for 
ukrudt på skrænten bag klubhuset.  

Male vinduet på Heltens hus og dø-
ren til lageret og male stenene ved P. 
pladsen. 
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Vi glæder os til at søge ly i  de nyop-
førte lyn-shelters, som Henrik har 
lavet, men lige nu afventer vi at de 
også lynsikres, hvilket gerne skulle 
ske i løbet af juni måned.. 

Henrik og Preben har været i 
gang med, at bygge et Fitting Studio 
til vores nye træner. 

Vandholdet har også været aktive i 
år, uden dem vil de nyplantede træer 
visne. 

Robert og Basse har haft et travlt år, 
da der har været stort aktivitet på 
Driving range. Super at I den ene 
weekend efter den anden har lyst til 

at bruge nogle timer af jeres fritid til 
at samle bolde. 

Vi er i år startet med Banekontrol, og 
vi har fået vores egen banekontrol bil 
nu på batteri, så vi håber der kom-
mer rigtig gang i den i 2021. 

Tak for det første halve år og til al-
le I  frivillige, som møder op den ene 
gang efter den anden, men også en 
tak til vores altid vores hjælpsomme 
Greenkeepere. 

 

Inger Margrethe 
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Det nye handicapsystem har nu været i brug i snart 5 måneder, og der er man-

ge der husker at indrapportere alle golfrunder, uanset om de har spillet 

9,10,11, … eller 18 huller, ganske som man jo skal efter de nye regler. 

Vi kan dog se, at der er nogle der ikke helt har forstået de nye regler, så derfor 

lister vi dem lige igen. 

Turnering—Tællende runder og registrering af scores 

I henhold til Handicapsystemet Regel 2.1 er der klare regler for, hvornår runder 

er tællende. Som udgangspunkt er runder i en turnering altid tællende, når den 

er spillet:  

1. I det tilladte spilleformat; individuelt slagspil (alm. slagspil, stableford og 
maksimum score) 

2. I selskab med en markør 

3. Efter Golfreglerne 

4. På en bane med en gældende Course Rating, der ikke afviger mere end 
100 meter på den totale længde eller indeholder flere end 2 midlertidige 
greens pr. 18 huller. Se Appendix G i Handicapreglerne 

5. Over det minimum antal huller, som er krævet for en tællende score 
(Regel 2.2) 

  9-hullers runde: Alle 9 huller skal spilles 

  18-hullers runde: Minimum 10 huller skal spilles (eller 11, 12, 13, …) 

  Ikke-spillede huller sidst på runden udfyldes til handicapformål i hen 
      hold til Regel 3.2 (spillerens netto bogey/par – sker automatisk i Golf 
      Box) - du sætter bare en –. 
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Mange nye medlemmer er kommet 
til, men vi kan godt bruge flere. 

Sæsonen 2021 er kommet godt i 
gang, og på trods af det kolde forår, 
går det fint med at tiltrække nye 
medlemmer, ja faktisk er der kom-
met  102 nye allerede nu. 

Nogle har spillet golf før, men mange 
af dem er helt nye i golfsporten, og 
skal prøve kræfter med den lille bold 
for første gang. 

Vi har igen i år benyttet os af samar-
bejdet mellem FGK, DGU og marke-
tingsfirmnaet Funnel First, som vi 
også brugte sidste år, og har i gen i år 
anvendt Facebook til kampagnen, 
med målrettet aktivitet mod nye golf-
spillere i Frederikssund kommune. 

Vi har dags dato (4. juni) fået : 

 133 leads,  
folk der har klikket på annon-
cen og afgivet deres kontaktin-
formationer, som interesse for 
e 2-dages introduktionsforløb, 

 73 der har booket og betalt for 
introweekend. 

 57 vi stadig er i dialog med, om 
deltagelse på de kommende 
datoer. 

 3 der har tabt interessen. 

 

 

Vi er igen i år, den klub i Danmark 
der har fået flest leads, men vores 
tilbud er også differentieret fra den 
måde de andre klubber gør det. 

Vi tilbyder en hel weekend, inkl ba-
nevandring, små sjove annekdoter, 
frokost begge dage, 3 timers under-
visning, regelundervisning og turne-
ring på Nordbanen, for kun kr. 
495,00. 

Der skal lyde en MEGA stor tak, til 
alle de frivillige der hver gang vi 
afholder disse introforløb, stiller de-
res arbejdskraft til rådighed, for at 
hjælpe de mange nye i gang og klub-
ben med at tiltrække nye medlem-
mer. 

Jørgen 
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Så er vi for alvor kommet i gang. Det 
tegner til at blive en fantastisk sæson 
for FGK’s juniorer. Vi oplever stadig 
tilgang af nye både store og små juni-
orer, og vi som udvalg er lidt stolte af 
at kunne tilbyde et bredt spektrum af 
aktiviteter på alle niveauer.  

Søndag 9. maj afholdte vi årets første 
Nordbaneturnering, som er for ALLE 
juniorer, også de helt små og helt 
nye. Her lærer de at spille på banen, 
taler om regler/etikette, fører et sco-
rekort (selvfølgelig med hjælp af for-
ældre) og alt det andet, der hører 
med til det at spille golf.  

Samtidig var det vores første Par-3 
kantturnering i lang tid, hvor vi sam-
arbejder med Asserbo og Ree 
golfklubber. Det var rigtig dejligt at 
kunne byde dem velkommen i FGK 
igen og hyggeligt at slutte af med 
sandwich og juice på terrassen. Det 
er en turnering, som har stor betyd-
ning for juniorerne i de tre klubber. 
Her lærer de at spille golf i trygge 
rammer, og de lærer juniorerne at 

kende fra de andre klubber, så det 
hele ikke er så fjernt og fremmed den 
dag, de skal ud at spille D-Tour.  

Der bliver altid spillet i 3 rækker. De 
små/nye juniorer spiller Par-3 og ju-
niorerne med hcp spiller fuld Nord-
bane i to rækker. Vi fik da lov til at 
beholde nogle af pokalerne, da Gu-
stav Erlandsen og Conrad Kirketerp 
løb med 1. præmien i henholdsvis A 
og B rækken, og Nikolaj Garn Jørgen-
sen, der er helt ny junior i FGK, løb 
med 3. præmien i C-rækken.  

For de små juniorer skal der afholdes 
JungleTræf og for de lidt større, skal 
der skal spilles SuperSix, i Hornbæk 
den 29. maj. Det er et såkaldt Mini-
Træf. Det er en del af vores samar-
bejde med en større gruppe af Nord-
sjællandske golfklubber.  

Der vil være 4 træf i løbet af sæso-
nen, hvoraf de to vil være MiniTræf 
og to vil være for hele Distrikt 4. Det 
første SuperTræf vil blive i Hjorte-
spring lørdag 26. juni, hvor der læg-
ges op til det helt store. Vi håber på, 
at der vil være rigtig mange, der vil 
deltage. Det plejer at være en super 
god oplevelse. 

Når man som junior har fået sin ba-
netilladelse, har man selvfølgelig træ-
net sig frem til det gennem længere 
tid. Det sker via træningen i klubben 
to gange om ugen, hvor man lærer at 
slå slagene, men det sker i høj grad 
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fordi man træner selv ud over det.  

Når man er over 12 år, kan man del-
tage i klubturneringerne på lige fod 
med alle andre med banetilladelse. 
En af de rigtig store turneringer, 
”Proshoppen Forårsturnering”, er 
netop blevet vundet af en junior, Ma-
thias Skriver. Samtidig er denne tur-
nering kvalifikation til de næste to 
dage, hvor de 16 bedste bliver udta-
get og spiller både lørdag og søndag.  

I år var det Mathias, der holdt fast og 
vandt over alle, så han efter 5 runder 
golf på 3 dage stod med pokalen og 
kan kalde sig årets ”Hidsige Golfer”.  

Vi har en række af juniorer med hcp i 
alle aldre ude at spille D-Tour. Det er 
en Distriktsturnering, som foregår i 

alle landets distrikter samtidig. Vi 
befinder os i Distrikt 4, hvor konkur-
rencen er enorm, da der er vildt 
mange juniorer i forhold til resten af 
Danmark, men ikke desto mindre 
henter Frederikssunds juniorer de 
fineste placeringer hjem hver gang. I 
første afdeling i Fredensborg stod 
Nicolaj Overby med 1. pladsen i U25 
Mesterrækken og i 2. afdeling af D-
Tour løb Johan Weinreich med sejren 
i U16 A-rækken i CGC (9 huller). Sam-
tidig var FGK værter for Mesterræk-
kerne U13, U16 og U25, hvor man 
spiller 18-huller, den 15. maj, hvor vi 
havde omkring 140 spillere igennem i 
løbet af dagen. Det betyder selvføl-
gelig, at banen er blokeret i lang tid, 
men det er samtidig god reklame for 
klubben, når så mange juniorer og 
forældre går tilfredse hjem:-) 

På holdturneringssiden har vi et juni-
orhold ude i U16 A-rækken med Niels 
Erlandsen som holdleder. Det består 
af Conrad Kirketerp, Johan Weinre-
ich, Aksel Bidstrup Gamborg, Daniel 
Drefeld og Gustav Erlandsen. De har 
desværre endnu ikke været ude at 
spille, da Roskilde trak deres hold, 
men efter planen skal deres første 
match spilles 20. maj mod Køben-
havns Golfklub på hjemmebane. Det 
bliver spændende at følge. 

For første gang har vi et hold med i 
Danmarksturneringen for ungdom. 
Dette danmarksmesterskab, som er 
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fuldt på højde med den kendte hold-
turnering for damer og herrer, lance-
rede Dansk Golfunion sidste år, og 
det er en vej videre mod 1. holdet for 
de dygtigste juniorer/U25-spillere 
ude i klubberne.  

Det er en fin overgang fra holdturne-
ringen, når juniorerne er nået så 
langt ned i hcp, at de ikke kan være 
med der længere. Holdlederen på 
ungdomsholdet er Karina Thomas, og 
spillerne er Oliver Thomas, Mathias 
Skriver, Daniel Bentzen, Emil S. Høyer 
og Ludvig Kirketerp.  

Der spilles en foursome og to singler 
på hver spilledag. Vores hold har væ-
ret ude i de to første matcher og har 
vundet over Dragør på udebane og 
over Hjortespring på hjemmebane og 
fører dermed deres række.  

De spiller i kvalifikationsrække øst/
pulje 6. De næste to matcher skal 

spilles hjemme i FGK lørdag 19. og 
søndag 20. juni mod henholdsvis 
Smørum og Dragør. Vi kommer og 
hepper:-) 

Dette her er en bred vifte af juniorak-
tiviteter, som foregår i FGK, men ud-
over den almindelige træning og ve-
jen til banetilladelsen spilles der også 
ShortGame, MakkerCup og meget 
andet i løbet af sæsonen.  

Vi prøver at tilgodese alle aldersgrup-
per og niveauer, så det er sjovt, gi-
vende men også udfordrende at spil-
le golf.  

Vi er heldigvis kun i starten af en 
spændende sæson.  

Vi glæder os til at se, hvad den brin-
ger. 

På juniorudvalgets vegne 

Mette Meltinis 
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KLUB 37 
 
Sæson 2020 startede lidt senere på 
grund af COVID-19 og med mange 
restriktioner. 
 
Klubben fik alligevel gennemført alle 
aktiviteterne afsluttende med turne-
ring og fællesspisning. 
 
I sæson 2021 er der sket nogle æn-
dringer:  

 
Medlemmerne har ret til at delta-
ge i tre trænings moduler ( driver, 
pitch/chip, bunker ) pr. sæson, og 
alle ligger i tidsrummet onsdage 
kl. 18.00. - 19.30.   
 
Der afholdes 3 måneds turnerin-
ger med løbende start. 3 turnerin-
ger med gunstart. ( se aktivitets 
kalender ), alle aktiviteter tilmel-
des via golfboks. 

 
Vi har desværre mistet vores dygtige 
formand Poul Laulund, ære være 
hans minde. 
 
Connie 
 
 
 
 
 
 
 

KLUB ALBATROS 
 
På grund af COVID-19  startede sæ-
son 2020 senere, og med mange re-

striktioner. 
 
Alle medlemmer af Albatros har 
overholdt de aftaler der blev indgået, 
stor tak til jer alle.  
 
Sæson 2021 startede heldigvis til ti-
den, vi påregner at afholde 3 turne-
ringer med fællesspisning 
(forhåbentlig snart).  
 
Hver torsdag kommer der glade golf-
spillere til aktiviteterne:  
 
 træning med Brian,  
 spil på Nordbanen,  
 short game og putning.  
 
Der er altid en god stemning og stor 
velvilje fra klubbens øvrige medlem-
mer, det takker vi for. 
 
Vi har desværre i år også mistet Ulla 
Hjort, Ulla har været med fra starten 
i etableringen af Albatros, hun vil 
altid være i vores hjerter, vi vil kom-
me til at savne hende. Ære være Ul-
las minde. 
 
Connie 
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RAMT AF CORONA,  men alligevel er det 

lykkedes at gode aftaler er kommet på 

plads. 

Den bedste nyhed er, at MENY Frederiks-

sund har tegnet en aftale på 15.000 nye 

rangebolde, som desværre først kan le-

veres i august/september. 

Vores nye sponsorvæg er en meget stor 

succes, både stor  og flot, og vores spon-

sorer er meget glade for de nye logopla-

der. 

Der er enkelte hulsponsorer der er faldet 

fra i 2021, mest på grund af Corona, men  

 

heldigvis har vi været gode og heldige 

med at tegne nye. 

Heriblandt, 

- HOME hul 18 

- Dansk Revision Hul 17 

P.T. arbejder vi på en aftale med Lomax, 

og hvis denne aftale falder på plads, må i 

kære medlemmer meget gerne handle 

hos Lomax med reference til FGK, så får 

vi 5% i bonus af al køb I laver hos Lomax. 

 

John Christiansen 

Skovnæsvej 9 
3630  Jægerspris 

Telefon 4731 0877 

SPONSORUDVALGET 
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Nyheder fra Sport og Elite udvalget 
 
Først i April startede træningen op 
for vores elite trup under klubbens 
nye træner Brian Amossen og det var 
et fantastik fremmøde der var, fak-
tisk var det så godt at der hurtigt blev 
lavet opdelt træning pga. det store 
fremmøde ved efterfølgende trænin-
ger. 
 
Der var lidt rust der skulle pudses af 
og der var nogle nye ansigter der 
skulle præsenteres, der har været 
tilgang af et par spillere og samtidig 
er der kommet en håndfuld juniorer 
op i truppen, som en del af det sam-
arbejde der er mellem vores elite og 
junior afdeling. 
 
Det er gået rigtig godt og de nye er 
allerede en del af truppen. 
 
På det sportslige plan er det gået næ-
sten perfekt, den første weekend 
blev det til to sejre til vores første 
hold og det samme for vores U25 
hold, damerne skulle lige spilles ind 
om lørdagen hvor de løb ind i et ne-
derlag, men om søndag blev det til 
en sejr og det var selvom de var kom-
met sent hjem fra Bornholm om lør-
dagen, så det må siges at være rigtig 
godt gået. 
 
Anden holdet løb ind i et knebent 
nederlag om lørdagen og søndagen 

bød desværre også på et nederlag, 
det var et svækket hold både lørdag 
og søndag, men der skal lyde en stor 
tak til de reserver der tilbød deres 
hjælp. 
 
Vi håber selvfølgelig at holdene kan 
fortsætte den fantastiske start i de 
kommende matcher. 
 
Et nyt tiltag, som blev lavet for vores 
elites side, er ”åben træning” med 
eliten, disse har været slået op i 
golfbox og hvis du har lyst til at se 
hvilket øvelser, som eliten går og 
træner og samtidig prøve kræfter 
med disse under kyndig vejledning, 
så er det bare ind på golfbox og mel-
de sig til. 
 
Der har allerede været afholdt et 
arrangement for vores regions golfe-
re og der var helt booket op, håber at 
alle havde en god dag og fik noget ud 
af øvelserne som de var igennem. 
 
Vi vil gerne gøre dette til en fast tra-
dition for klubbens medlemmer, så I 
også har en chance til at træffe nogle 
af vores dygtige spillere. 
 
Sport og Elite udvalget ønsker alle en 
rigtig god sommer, forhåbentlig med 
en masse godt vejr og god golf. 
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REGIONSGOLF 

Danmarks største klubturnering for 
klubgolfere, Regionsgolfen, er i fuld 
gang i de indledende puljer.  

Igen i år stiller Frederikssund med 
hold i 10 rækker, og det går forrygen-
de. Der er i skrivende stund afviklet 
25 kampe. FGK har vundet de 17, 
delt een og kun tabt i 7. I 5 af rækker-
ne (D, SB, VB, SVB, SVC ) har vores 
hold gjort ”rent bord” og vundet alle 
hidtidige kampe, og ligger godt til i 
kampen om at blive puljevinder og 
dermed gå videre til slutspilskampe. 

Se holdene nedenfor 

Jørren Kjær 

 

FGK’s regions hold i 2021 
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HOME åbningsturnering 10 April 2021 

Proshoppens Forårsturnering v 

/Brian Amossen - Hidsig Golfer 2021 

Turneringerne blev afviklet trods COVID-19 

restriktioner 

Præmieoverrækkelse til nævnte turnerin-

ger finder sted senere, mere info følger 

med info på FGK hjemmeside samt på Fa-

cebook. 

Der var stor tilslutning til begge turnerin-

ger, 

- 108 spillere var tilmeldt HOME.  

- 82 spillere var tilmeldt til Proshoppens  

   forårsturnering. 

HOME åbningsturnering. Dagen gik godt, 

inden der skulle startes ud på hul 1, havde 

vores turneringssponsor HOME en lille kon-

kurrence på putting green, hvor der kunne 

vindes bolde. Der var mange, der gik glade 

ud på runden med nye bolde, sodavand og 

chokolade fra HOME. Spillet på banen var 

påvirket af den hårde vind og kølige tem-

peraturer, trods dette, var humøret højt og 

alle præmietagere fik spillet til at hænge 

sammen, og kom ind med fine scores. 

Proshoppens Forårsturnering, dagen gik 

godt, der var tættest pinden på alle par 3 

huller samt tættest den hvide streg på fair-

way hul 12, fint vej dog en smule køligt, 

men fine scores hele vejen rundt. 

Hidsig Golfer, 16 spillere gik videre til lør-

dag og søndagens hulspils matcher, 

der blev afviklet i fint vejr. 

Tillykke til Mathias Skriver der vandt 

Hidsig Golfer pokalen 2021. Der blev 

holdt præmieoverrækkelse for Hidsig 

Golfer, da der ikke var mere end 25 

personer. 

Til sidst en lille bøn fra turneringsud-

valget. 

Husk at aflevere scorekort korrekt 

udfyldt og med underskrift fra mar-

kør, og hurtigst muligt efter afslut-

ning af runden. 

Hvis runden ikke fuldføres grundet 

skade, sygdom etc. Skal scorekortet 

alligevel afleveres. 

TU udvalget 
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PROSHOPPENS FORÅRSTURNERING 
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Præmie vindere 

HOME ÅBNINGSTURNERING 

A-række  

1    Henrik Pantmann 

2    Michael Bøttcher 

3    Jan O. Larsen 

4    Torben Overby 

B-række  

1    Christian B. Christensen 

2    Søren Rylander 

3    Henrik Mortensen 

4    Ulla Egelund 

C-række 

1    Preben Cramer 

2    Peter S. Christiansen 

3    Michael Bentzen 

4    Per Haslev 

HOME længste drive på Hul 2 

- Ulla Dalgaard & Oliver Thomas. 

Tættest pinden på hul 18  

- Matias Skriver – Ingen damer  

 

 

 

 

 

 

 

Proshoppens Forårsturnering  

V/ Brian Amossen 

A-række 

1    Mathias Skriver 

2    Søren Steffensen 

3    Claus Christensen 

B-række 

1    Kristian Buur 

2    Per Nyboe Andersen 

3    Henrik Mortensen 

C-række 

1    Per Haslev 

2    Thomas Schou.Schmidt 

3    Dothe Nielsen 

Tættest pinden på hul 3-5-8-15-18 

- Hul 3 Jesper R. Jensen 2.06 m. 

- Hul 5 Michael Bøttcher 3,04 m. 

- Hul 8 Jesper Friese 5,79 m. 

- Hul 15 Claus Christensen 7,07 m. 

- Hul 18 Lars Gredsted 0,92 m. 

Tættest den hvide streg på hul 12  

- Ole Jørgensen, bold lå på stregen 
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Skovnæsvej 9 
3630  Jægerspris 

Telefon 4731 0877 


