
2. februar 2022 

 

 

Kære alle FGK´ere! 

Dejligt at kunne sige, at nu er det tid til tilmelding til Parmatch turneringen 2022! 

Jeg vil gerne starte med at sige 1000 tak til Rikke Tøgersen for hendes effektive 

turneringsledelse af Parturneringen igennem de sidste 4 år. Kæmpe indsats, TAK!  

Nu har jeg fået overdraget ”bolden” og jeg skal gøre mit bedste til, at turneringen 

forløber godt.  

Parturneringen åbnes på Golfbox onsdag den 2. februar 2022 og sidste frist for 

tilmelding er fredag den 25. marts 2022 kl. 12.00.   

Der er betaling og tilmelding samtidig på Golfbox. Turneringsbestemmelserne er lagt 

op på klubbens hjemmeside under Parturnering. Tjek hjemmesiden under punktet 

Parturnering, her er sket diverse ændringer, der skulle gøre den lidt nemmere.   

Bemærk, at der også er lagt en farvelagt kalender op på hjemmesiden, som tydeligt 

angiver tidspunkterne for de enkelte puljespil (indledende, mellem og slutspil), plus 

relevante opdaterede golfregler i henhold til Foursome.  

Der er enkelte nye tiltag - og jeg gentager også lige de nye tiltag fra 2020/2021:  

1. Betaling og tilmelding til deltagelse i Parmatchturnering foregår samtidig og kun 

via Golfbox. Pris kr. 300,- pr par! 

 

2. Alt korrespondance, indberetning af score/spørgsmål foregår på 

parturnering@fgkgolf.dk  

 

3. Deltagelse i Parmatchturnering kræver, at man har en EGA handicap fra 

turneringsstart.  

 

4. Hvis man ikke kan spille finalen/afslutning turneringen lørdag den 08.10.2022 

skal man trække sig efter semifinalen, så det hold, man har vundet over i 

semifinalen, overtager finalepladsen. 

 

5. Hvis deltagere ikke prioriterer at spille sine matcher pga. andre turneringer i 

klubben eller lignende, vil matchledelsen fortage lodtrækning og dermed afgøre 

matchen. 

 

6. Det er den enkelte deltagers ansvar at informere turneringsledelsen, hvis der er 

fejl i ens oplysninger på skemaet, man skifter makker, man trækker sig eller 

lignende. Hvis dette ikke overholdes, kan det få konsekvens for ens videre forløb 

i turneringen. 

 

Jeg håber, at rigtig mange har lyst til at deltage i årets parmatchturnering –og jeg 

glæder mig til at se jer alle til en fantastisk parmarchturnering 2022.  

Hvis I har spørgsmål, så tøv ikke med at give mig en mail eller et ring.  

 

Bedste hilsner - og på gensyn 

Maiken Pantmann Beck  

 

parturnering@fgkgolf.dk 

tlf. 20 93 01 02  
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