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HOLE IN ONE 2021 HOLE IN ONE 2021 

 

Jens Rasmussen 

Hul 15 

23. oktober 2021 
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Frederikssund Golfklub 

Generalforsamling 2022 

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling 

Tirsdag den 22. marts 2022, 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 Formand 

9. Valg af næstformand (for 1 år) 

10. Valg af Kasserer (for 1 år 

11. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 

12. Valg af suppleanter          

13. Valg af revisor 

14. 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. 
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Kære FGK´er 

”Alting har en ende”, som Shu-Bi-Dua sang og jeg vil 
gerne takke af efter 11 år i bestyrelsen, heraf 8 som 
formand.  

Det har været en kæmpe fornøjelse, og FGK har stået 
mit hjerte utroligt nært i disse mange år og vil altid 
gøre det. Tiden er til, at en ny skal overtage.  

Årene siden finanskrisen har været meget udfordren-
de, fordi vi skulle afvikle vores ejendomslån, mens de 
sidste par år har givet os mange nye medlemmer, og 
vi var kortvarigt i 2021 over 1.000 for første gang i 
mange år.  

Nu tillader forholdene forhåbentlig, at man kan være 
mere visionær, hvor fokus kan flyttes fra vedligehold 

til mere udvikling, selvom det aldrig bliver ”a walk in 
the park” at drive golfklub, for man er meget 
afhængig af at være relativt mange medlemmer, og 
heraf rigtig mange frivillige, for golfsporten er histo-
risk ikke støttet på samme måde som andre idræts-
grene i Danmark, og der dukker næsten hvert år ufor-
udsete ting op. 

Jeg vil gerne takke for utrolig mange gode oplevelser 
til bestyrelsen, Jørgen (direktør), de mange frivillige, 
Frank (restauratør) og Brian (pro) samt greenkeeper-
ne, hvor sidstnævnte for mig er personificeret ved 
Morten, men i det hele taget til alle medlemmer for 
god opbakning til FGK.  

Nogle af de dejlige årlige oplevelser har bl.a. været 
den årlige Bestyrelsens Forkælelsesturnering, hvor 
jeg har mødt rigtig mange glade FGK´ere, men også 
den årlige Udvalgsturnering, hvor vi hylder de frivilli-
ge. 

 

Det er nu ved at være 2 år siden, coronaen lukkede 
landet, og vi frygtede for vores FGK, men det har haft 
den stik modsatte effekt, for der har aldrig været flere 
golfspillere i DK end nu. For FGK´s vedkommende så 
er vi 960 efter de ”obligatoriske” udmeldelser, som 
rammer alle klubber sidst på året af forskellige årsa-
ger. Den på 2. år uventede store tilgang har givet os et 
resultat for 2021 på lidt over kr. 400.000 efter renter, 
som er ca. kr. 270.000 mere end budgetteret, og de er 
og vil blive anvendt på bane og omgivelser jf. senere i 
denne beretning. Vi ”overvintrer” med ca. 75 igang-
værende begyndere, så vi er også positive på med-
lemsudviklingen i 2022. 

Afvikling af klubhuslån og de mange nye medlemmer 
har som bekendt gjort, at vi jf. ovenfor har taget hul 
på en anderledes periode i FGK end de sidste rigtig 
mange år, og det startede i efteråret 2020 med, at vi 
begik en banerapport, som vi af mange grunde des-
værre ikke er lykkedes med at følge slavisk, men vi har 
mere fragmenteret plukket og er gået i gang med at 
realisere dele af planen, herunder bl.a. omlægning af 
bunkers, plantning af flere træer, ”genetablering” af 
”doglegs” på hul 1, 13 og 14 osv. 

Disse forandringer kan dog ikke drives af penge alene, 
men kræver et fortsat enormt engagement af vores 
mange frivillige, hvor Frivillighedsudvalget med Inger 
Margrethe i spidsen, Begynderudvalget m.fl. samt en 
masse ”ad hoc-frivillige” har knoklet ekstremt de sid-
ste par år.  

Henrik Helt har igen knoklet helt ubeskriveligt. Preben 
Pedersen har været her og der og alle vegne. Kalle, 
Kirketerp, Jørren Kjær, Christian Brangstrup og mange 
flere.  

 

FORMANDENS ÅRSBERETNING 
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Jeg kan ikke nævne jer alle, men I er uvurderlige for 
FGK, og uden jer havde vi ganske enkelt ikke en klub.  

– TUSIND, TUSIND TAK… 

 

2021 blev året, hvor vores træner, Brian 
Amossen, vendte ”hjem”, og det har på 
alle måder været en fornøjelse.  

Brian har i den grad taget sin gamle klub 
til sig.  

En stor tak til dig for at involvere dig dybt 
engageret i en masse.  

 
Overgangen fra 2021 til 
2022 bliver også over-
gangen, hvor vi takker 
de mange ”gamle” spil-

lere for deres eliteind-
sats, som har medvirket 

til, at vi har haft lidt elite tilbage fra starten af 
10´erne, som bl.a. resulterede i et fuldstændigt fan-
tastisk danmarksmesterskab i 2013 til, at vi nu igen 
har ”egne” spillere fra juniorerne m.fl. som kan dan-
ne stammen om vores elite, så det bliver rigtig spæn-
dende at se, hvor langt Brian og gutterne kan drive 
det i de kommende år.  

Dette er jo bygget på toppen af mange års gennem- 
solidt arbejde i juniorudvalget under ledelse af Mette 
Meltinis.  

Vi har også fået gang i et damehold, takket være Me-
rethe Skyum, og det er virkelig herligt. 

I 2021 afholdt vi også en koncert i klubben, som Hen-
rik Vandal forærede os, og den slags arrangementer 
er forhåbentlig noget, som kan gentage sig, for der var 
en magisk hyggelig stemning til tonerne fra ”Me and 
Maria” den aften på en solrig terrasse med en af Dan-
marks bedste udsigter. 

Vores sponsorudvalgsformand, John, har også knoklet 
en vis legemsdel ud af bukserne og er lykkedes med 
mange nye sponsorater, hvilket vi er utrolig taknem-
melige for, og Kirketerp kreerede en meget fin spon-
sortavle, som med værdighed viser vores sponsorer. 
Husk at støtte vores sponsorer, som de støtter os, 
please. 

Der er sket en hel del ting de sidste par år, idet vi ud-
over at have plantet endnu flere træer, og senest her i 
efteråret 86 ekstra, også har lagt ny asfalt, etableret 
ny grusplads, bygget nyt studio på driving range, fået 
nye varmeinstallationer i både klubhus og greenkee-
perhus, restaureret kælder med nyt dart og billard, 
bygget shelters på banen og meget mere, og intet er 
som bekendt gratis, selvom vi har fået diverse tilskud, 
og mange frivillige har bidraget.  

 

FORMANDENS ÅRSBERETNING 



 

 FGK ÅRSMAGASIN 2022 - SIDE 11 

Mange ting er i støbeskeen for 2022, stort som småt, 
hvor vi f.eks. er i gang med at se på el-ladestandere 
til el- og hybridbiler, som vil være omkostningsneu-
tralt for klubben, men godt for medlemmer og miljø-
understøttende. 

På trods af Corona og en sen sæsonstart, hvor vi bl.a. 
først fik afholdt vores generalforsamling d. 29/6, så 
fik vi da gang i turneringerne, som traditionen tro 
startede med åbningsturneringen.  

Det har været en lidt turbulent tid i vores turnerings-
udvalg, som har manglet ressourcer, men det er lyk-
kedes for dem at afvikle sæsonen incl. klubmester-
skaberne, så stor tak for det, og der har været mange 
gode og hyggelige oplevelser gennem året, hvor bl.a. 
vores Sillebroen Shopping Cup blev afholdt med en 
herlig stemning, men desværre uden en vinder af 
Hole-in-one konkurrencen. 

Generelt vil jeg appellere til, at de mange nye med-
lemmer overvejer at blive en del af det frivillige ar-
bejde i eller udenfor udvalgene, hvor vi altid kan bru-
ge flere hænder. Vi har alle skullet starte som frivillig, 
så man skal ikke bekymre sig over evt. manglende 
indsigt, for det kommer hurtigt, og det er en fanta-
stisk god måde at knytte en masse kontakter og ven-
skaber på samt komme lidt ind bag klubben, hvor vi 
har det sk… hyggeligt, selvom der skal arbejdes lidt 
for sagen. Så kom frisk, please. 

Klubberne i Klubben, KIK´erne, er en uundværlig del af 
vores sæson/klub, og der skal lyde en stor tak til jer i 
dame- og herredagen, parmatchen, onsdagsmatchen, 
Klub37, mandagsmatcherne m.fl. for jeres store dedi-
kerede arbejde gennem en lang sæson. Endvidere er 
det en fornøjelse, som vores regionsgolfere under 
Jørren Kjær giver den gas og repræsenterer FGK i det 
ganske land, ligesom de eksponerer vores bane/klub 
under hjemmekampene.  
Tak for jer. 

2021 blev også året, hvor en kæmpe 
stoppede sin elitekarriere, idet Jakob 
Skovgaard fra vores danmarksmester-
hold i 2013 valgte at prioritere familie og 
job.  

Mange tak til dig, Jakob, for alt det du 
har givet til FGK. 

 

TUSIND TAK for 8 år som formand og i alt 11 år i be-
styrelsen og en masse fantastiske oplevelser på og 
udenfor banen.   

Nu vil jeg glæde mig til at være helt almindelig med-
lem i mange år i FGK og ønske bestyrelsen alt det bed-
ste med det videre arbejde med at udvikle vores dejli-
ge klub, og jeg vil nyde banens udvikling, herunder de 
mange nye træer, som på sigt vil give vores dejlige 
bane et mere parklignende og hyggeligt udtryk. 

 

 
 
 

Mange hilsner 

Michael (Tøgersen) 
(Afgående formand) 

 

FORMANDENS ÅRSBERETNING 
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2021 blev desværre igen et år påvirket af Corona, 
men heldigvis er alle kommet godt igennem. 

Der er kommet nye krav til dokumentation af de pro-
dukter, der anvendes i klubben, ikke bare kemikalier 
til brug på banen, men alt fra a-å. Der skal foreligge 
opdaterede produktblade på alt, tillige med en nær-
mere synliggørelse af faresymboler og håndte-
ring, derfor er der investeret i et elektronisk APV/
Kemisk APV system, så vi kan opfylde den nye lovgiv-
ning. Der er blevet arbejdet målrettet, for at få alle 
produkter lagt ind i systemet. 

Til erstatning for Philip Fischer, der søgte nye udfor-
dringer, blev der ansat en ny 1. mand, Lars Rasmus-
sen. Lars kommer fra en stilling i Mølleåens Golfklub, 
hvor han har været i 23 år, 

Året startede derfor med et næsten nyt hold. I løbet 
af året kom yderligere 2 sommermænd og en voksen-
lærling til.  
Den samlede trup ved udgangen af året var: 

Morten Andersen, chefgreenkeeper 
Lars Rasmussen, mekaniker/1. mand 
Tonny Jensen, greenkeeper 
Brian Lindholm, greenkeeper 
Allan Hansen, voksen lærling  
Henrik Carlsen, greenkeeper (9 timer om ugen) 
Michael Nielsen, greenkeeper (14 timer om ugen) 

Sæsonen var kommet sent i gang, foråret var ret kø-
lig, jordtemperaturen var den 12. april kun på 4 gra-
der, og da græsset først begynder at gro ved en tem-
peratur på ca. 8 grader, var der ingen vækst.  Det be-
tød, at der ikke kunne laves det planlagt arbejde på 
banen, så tiden blev derfor brugt til at lægge belæg-
ning mellem bygningerne ved greenkeeperne. 

2. uge inde i april var temperaturen endelig, så vi 
kunne komme i jorden og vores nye mandskab gav 
den en skalle, så vi fik indhentet noget af det tabte, 
og det lykkedes at få banen til at stå rigtig fint. Der 
blev sprøjtet mod ukrudt på en del fairways, hvilket 
gav en god udrensning af kløver og mælkebøtter. 

Fra den 15.6. blev greens klippet ned i 4,5 mm i ste-
det for 5 mm, samtidig blev der tromlet oftere. 

Søren Jensen, der har været i klubben som deltids 
mekaniker og greenkeeper i mange år, stoppede den 
1.7. Søren ville koncentrere sig om egen virksomhed. 
Tak til Søren for mange gode år i FGK. Lars Rasmus-
sen overtog derefter det fulde ansvar som mekani-
ker. 

Der er indkøbt en ny lift til værkstedet, hvilket også 
var tiltrængt, da der skal laves meget mekanikerarbej-
de på vores maskinpark. 

 

Efter flere klager over den høje Rough, blev det be-
sluttet at klippe roughen 2 gange årlig. Der er blevet 
lavet en plan, som bliver anvendt ved klipning af 
rough fremover.  

Der er brugt megen tid på vores vandingsanlæg i år, 
blandt andet fordi strømkablerne fra  klubhus-siden til 
nordsiden var defekte. Kablet, som skulle føre strøm-
men til nordsiden, var ikke sådan lige at finde, da der 
skulle  graves et ny kabel ned, men det lykkedes og nu 
står vi forhåbentlig ikke i samme situation de næste 
mange år. Det er vigtig, at der er strøm ellers fungerer 
vandingsanlægget til teesteder og greens ikke. 

Vi er startet op 
med 1. del af 
baneudviklings-
planen, med 
omlægning af 
fairway bunkers 
og green bunker 
ved hul 10, fair-
way og green 
bunker ved hul 

11 samt fai-
way bunker på hul 
12 til græsbunke-
re. Efterfølgende 
er der lagt rulle-
græs på, hvilket vi 
håber gør dem 
spilbare allerede i 
begyndelsen af 
næste sæson. 

 

 

BANEUDVALGETS ÅRSBERETNING 
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Der er, ligeledes i henhold til baneudviklingsplanen, 
blevet plantet 86 nye træer, ved hul 1 - 2 - 4 - 7 – 12 - 
13 og 14. 

Morten har ønsket at afgive posten som chefgreen-
keeper, da han gerne vil have mere tid til familien, 
hvorfor der er ansat  en ny chefgreenkeeper fra  
1.2.2022.  

Morten fortsætter heldigvis som 1. mand, hvilket gi-
ver plads til at Lars kan fokusere mere på værkstedet. 

 

På gensyn på vores dejlige bane 2022 

 

Inger Margrethe 

BANEUDVALGETS ÅRSBERETNING 
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Som vi skrev i årsmagasinet sidste år, så vi frem til et 
fantastisk golfår for FGK. 
 
Og 2021 har ikke skuffet os. Naturligvis havde vi ud-
fordringer i starten af vores sæson, men fra 31. maj 
var vi igen klar med hele paletten: Regelundervisning, 
modultræninger, onsdagsklub og mandagsturnerin-
ger. 
 
Med vores mange nye begyndere til mandagsturne-
ringerne, har vi især glædet over den store deltagelse 
fra vores medlemmer. Uden jer kan vi ikke hjælpe 
vores nye medlemmer i gang på stor bane, så det er 
guld værd for begynderudvalget 
at så mange deltager i vores 
mandagsturnering.  
Tusind tak for det. 
 
I 2020 måtte vi udsætte vores 
bagmærketurnering – i første 
omgang til 18. april 2021, men 
også her kom Corona og for-
samlingsforbud i vejen. Derfor 
blev 2020 først afviklet den 
27. juni 2021. Årets normale 
bagmærketurnering blev 
som planlagt afviklet den 3 
oktober med over 60 delta-
gere. Mange tak fordi I var 
med til at gøre vores bag-
mærketurneringer til en 
god, sjov og festlig dag. 
 
Vi har budt velkommen 
til mange nye golfspillere 
i 2021. Vi startede med 
Golfens Dag den 25. 
april og i løbet af maj – 
august gennemførte hverveudvalget 
en række intro-golf weekender med stor deltagelse. I 
løbet af sæsonen har ca. 100 nye begyndere startet 
på deres golfuddannelse. Der er 67 der har opnået 
bagmærke og der er fortsat 76 i gang med uddannel-
sen. De vil i løbet af marts modtage en mail fra be-
gynderudvalget om opstart 2022, så de kan afslutte 
deres forløb i løbet af april – juni. 
 
I 2022 håber vi igen på mange nye golfspillere i FGK. 
Vi inviterer til Golfens Dag den 26. april, og med den 
store succes vi har haft med intro-golf de sidste 2 år, 

forventer vi, at hverveudvalget igen – godt hjulpet af 
rigtig mange frivillige – arrangerer en række weeken-
der i løbet af maj – august, hvor rigtig mange nye mel-
der sig ind til begynderuddannelsen. 
 
For i begynderudvalget kan vi godt lide at have travlt. 
Rigtig travlt. Og det har vi haft især de sidste 2 år. Der-
for er vi meget glade for den hjælp vi får. Så tusind tak 
til alle jer, der byder ind, når vi har brug for hjælp til 
vores onsdagsklub og fadderrunder. Nogle gange har 
vi haft brug for 5-6 hjælpere om onsdagen, så uden 
jer kunne aktiviteterne ikke gennemføres. 
 
Medlemmerne i begynderudvalget har trukket et stort 

læs igen i 2021. I har gjort det med 
godt humør og stort en-
gagement. Det er noget 
vores nye medlemmer 
sætter pris på. Det kan vi 
se i de svar vi modtager i 
spørgeundersøgelserne 
som DGU gennemfører, og 
hvor FGK ligger flot i sam-
menligning med andre klub-
ber. Så stor tak og respekt 
for det store arbejde I har 
lagt i begynderudvalget i 
2021. 
 
Afslutningsvis kan jeg ikke 
undlade at nævne, at vi i 2021 
mistede et af begynderudval-
gets  medlemmer. Ove Johan-
nes Nielsen døde efter kort tids 
sygdom i oktober, og selv om vi 
vidste, at det var alvorligt, kom 
det lidt som et chok for os alle i 
FGK.  
Ove var altid klar, når der var brug 
for hjælp, og hans engagement og 

lune humor vil blive savnet. Æret være hans minde. 
 
 
Christian Brangstrup 
Begynderudvalget 

BEGYNDERUDVALGETS ÅRSBERETNING 
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Nyt Udslags- og fittingroom ved driving range. 

I november sidste år, hvor opførelsen af vores 
lynshelters næsten var færdige, kom der en fore-
spørgsel om udfærdigelse af projekt til et udslags- og 
fittingroom til træneren, da der var mulighed for at 
søge midler til opførelse af dette. 

Den sidste uge i november blev brugt på projektet og 
beregning af priser, hvorefter bestyrelsen behandle-
de det og fremsendte ansøgning. 

Projektet blev godkendt og vi kunne ansøge om byg-
getilladelse straks i det nye år. 

Byggetilladelsen blev givet den 16. marts 2021 og 
straks efter gik vi i gang med at afsætte grund og ud-
føre fundamenter med søjleforankringer. 

Herefter blev der udført stålsøjler med påsvejsede 
lasker til fastgørelse af vægkonstruktioner, remme og 
bjælkespær. 

Stålsøjlerne blev svejset op og vægge og tag monte-
ret. 

Udvendig beklædning er vindtæt pap og 8 x 180 mm 
Hardieplank opsat på klink. 

I vægge og loft ilægges 200 mm isolering, dampspær-
re og 16 mm krydsfiner og der monteres en luft til 
luft varmepumpe så træning og undervisning kan 
foregå i vinterperioden. 

Det er senere besluttet at opsætte 16 mm gipsplader, 
som spartles og males. 

Kabler til el-installation er udført i både loft og væg-
ge. 

Åbningen ud mod driving range lukkes med en side-
hængt foldeport, ca. 3,5 m høj  

 

 

og 4 m bred og i væggen ind mod driving rangen 
isættes en dør. 

Som ekstra sikkerhed mod indbrud er der monteret 
en gitterstål-låge som lukkes med kraftig hængelås. 

På gulvet er udlagt tæppefliser og på de første 2 m 
indenfor foldeporten er udlagt en gennemgående ud-
slagsmåtte. 

Området omkring bygningen planeres og der sås 
græs. 

Adgangsvejen og arealet ud for foldeporten er belagt 
med henholdsvis herregårdssten og SF-sten. 

 

Luft til vand 

I løbet af året er der foretaget udskiftning af oliefyrs-
anlægget, som var ved at være udslidt og der er in-
stalleret et luft til vand anlæg i stedet, som er billigere 
og mere driftssikkert. 

Hos greenkeeperne er der ligeledes udskiftet oliefyr 
og installeret luft til vand installation. 

Udendørslys 

Projektørerne til oplysning af P-pladsen er udskiftet 
da flere af dem efterhånden var defekte så udendørs-
lyset skulle nu igen være i orden. 

Klare tagplader:  

Efter en kraftig omgang hagl i sommerens løb, hvor de 
klare tagplader på buggygaragen og Franks skralde-
rum blev slået i stykker er disse nu udskiftet. 

 

Henrik Helt 
Bygn. Udvalgsformand 

BYGNINGSUDVALGETS ÅRSBERETNING 
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Damedag 

Damedagens formål er at arrangere 
turneringer under hyggelige og festli-
ge former på såvel hjemme- som ude-
bane. Hver torsdag i 2021 spillede vi 
damegolf fra uge 15 til uge 39 - enten 
som løbende turnering eller som må-
nedsturnering. Den sidste torsdag i 
månederne april til august var indlagt 
en månedskonkurrence i den løbende 
turnering.  

Som noget nyt i 2021 var det muligt 
også at tilmelde sig en sideløbende 
hulspilsturnering.  

Golf giver dig social sundhed og men-
tal trivsel. I Damedagen får du nye 
golfbekendtskaber. Meld dig til Da-
medag og få hele pakken, meget at 
vinde og intet at tabe. 

Aktiviteter i 2021 

Igen i 2021 bevirkede Coronaen aflys-
ninger og ændringer. Især måtte vi 
beklage at den åbne Damedag endnu 
engang blev aflyst. 

I 2020 blev informationsaftenen 
aflyst. Derfor var det vigtigt for besty-
relsen, at denne aften skulle gennem-
føres i 2021. Også set i lyset af de 
mange nye medlemmer og introdukti-
on til hulspilsturnering, der var nyt for 
en del medlemmer. Mødet blev ud-
skudt to gange, men endelig d. 20. 
maj kunne vi invitere alle kvindelige 
medlemmer over 19 år af golfklubben 
til information både kl. 17.30 og 19.30, 
da der kun måtte være 25 personer til 
stede i lokalet. 24 personer deltog pr. 
gang. Deltagelse krævede også frem-
visning af Coronapas. 

Den løbende turnering startede 15. 
april, men det blev først muligt d. 3. 
juni at afholde den første månedstur-
nering. Strålende solskin, højt humør 
og 35 deltagere. Spilleformen var 
”Frederikssunderen” i 4 bolde. Turne-
ringen blev afviklet i munter tone. Alle 
havde glædet sig til at spille turnering 

igen. Efter ca. 3,5 time kunne vi sætte 
os til bords. For første gang i meget 
lang tid sang vi vores slagsang, hvor vi 
alle vendte samme vej. Formanden 
præsenterede Damedagens nye logo 
og så var vi mere end klar til Franks 
gode mad.                     

Bestyrelsen havde forinden opstillet 
borde og stole i bedste Corona-
afstand, så der kun sad 4 personer 
ved hvert bord. Herefter overrækkel-
se af præmier fra dagens turnering 
samt månedskonkurrencerne for april 
og maj måned.  

Sommerturneringen d. 1. juli i perfekt 
sommervejr med 38 deltagere. Spille-
formen var Texas Scramble i 3 bolde, 
hvor hver deltager skulle levere 4 
drives. 

Udeturneringen d. 5. august gik igen i 
år til Mølleåens Golfklub på en meget 
smuk og udfordrende bane med hur-
tige greens. Spilleformen var indivi-
duel Stableford med 4 bolde i 3 ræk-
ker. 33 spillere nød den flotte natur 
og det dejlige vejr og gode mad.  

Efterårsturneringen blev afholdt d. 2. 
september. Igen var vi heldige med et 
strålende solskin på vor smukke og 
velplejede bane med 33 deltagere. 
Spilleformen var Norsk Stableford, 
altså Stableford – men på hvert hul 
skulle et slag erstattes af et kast. Man 
valgte selv, hvornår der skulle kastes. 
Kastet talte som et slag. Ud over da-
gens præmieuddeling, var der flotte 
klappepræmier og de lækreste 
cremer blev uddelt til de heldige ud-
trukne modtagere, som ikke havde 
fået andre præmier denne dag. 

Damedagens afslutningsturnering 
afholdtes d. 30. september. I dag var 
vi mindre heldige hvad vejret angik – 
regn og strid blæst, men 38 seje da-
mer gennemførte. Spilleformen var 
individuel Stableford i 3 rækker samt 
holdspil med rød bold. Hver spiller på 
holdet spillede på skift med den røde 

DAMEDAGENS ÅRSBERETNING 
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bold i samme rækkefølge hele runden. Mistede man 
den røde bold, var man ude af præmierækken for rød 
bold.  

Frank serverede en fantastisk lækker menu, kalvefilet 
med skønne salater. Tak Frank, den middag sagde 
bare Spar to.  Damedagen bød på vin/øl/vand til ma-
den. Herefter præmieuddeling til vinderne af Dagens 
turnering. Herefter blev vinderne i hver af de fire 
rækker af den løbende turnering fejret tillige med 
vinderne af Drømmerunden og Hulspilsturneringen. 
Alle beløb, der var indbetalt af spillerne for deltagel-
se i Drømmerunden, gik til præmier i Drømmerunden 
og tilsvarende for Hulspilsturneringen. Til sidst blev 
der uddelt 29 birdies bolde og en eaglebold. Merete 
Palm havde opnået en eagle på hul 16.  

I alt blev denne dag uddelt præmier i form af 34 ga-
vekort til Proshoppen, 6 flasker vin samt 7 klappe-
præmier. Formanden takkede alle spillerne for en 
god sæson trods Covid-19.  

Tak for god opbakning til arrangementerne og et 
stort PÅ GENSYN til alle til næste sæson.  

Den 1. oktober afholdt Damedagen generalforsam-
ling. 20 medlemmer af Damedagen var mødt op.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På valg var Merete Palm og Rosa Hornung. Merete 
blev genvalgt, mens Rosa ikke ønskede genvalg. I ste-
det valgtes Eva Reinholdt. Som suppleant valgtes Su-
sanne Falkenberg som erstatning for Eva Reinholdt. 
Tove Ulstrup stillede ikke op som revisor og i stedet 
valgtes Jytte Duval. Som ny revisorsuppleant valgtes 
enstemmigt Lisbeth Olsen.  

Der var forespørgsler til ”fredning” af tider på damer-
nes torsdage. Mange har oplevet problemer med at få 
tider pga. gæster m.fl. har besat for mange torsdagsti-
der. 

Vi har været 63 tilmeldte spillere i Corona-året 2021. 
Vi glæder os til at se jer alle igen i 2022. 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 fælles-
skab. På Damedagens hjemmeside kan 
du læse alle referater og se alle bille-
der.  
 

Eva Reinholdt/næstformand  

DAMEDAGENS ÅRSBERETNING 

Årets birdies- og Eagles  
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2021 blev igen et år med udfordringer dog i lidt mildere 
grad end i 2020, vi kom lidt senere i gang  pga. Corona, 
men der er intet der kan stoppe de frivillige i FGK, de er 
super effektive, næsten alt kan lade sig gøre.  

Det betyder rigtig meget, at  vi har frivillige som har påta-
get sig faste opgaver, vi har Bunker holdet, borde bænke, 
vedligeholdelse af vinområdet, p pladsen, terrassen, blom-
sterkrukker, boldopsamlere, vand-holdet. 

Også til alle I frivillige, som stiller op med godt humør når 
der kommer Ad Hoc opgaver, som der jo gør, når vi gerne 
vil holde vores klub indbydende og hyggelig. 

Den første opgave i år var at lægge ny belægning imellem 
bygningerne ved greenkeeperne,  kæmpe opgave, den blev 
udført i super samarbejde med greenkeeperne og 2 af vo-
res meget effektive frivillige. 

Der manglede også hænder, da Helten skulle opføre Brians 
nye træningsstudie, straks var der nogen som meldte sig til 
at grave huller til sokkelsten, og til at hjælpe med at sætte 
beklædning op. 

FRIVILLIGHEDSUDVALGETS ÅRSBERETNING 
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FRIVILLIGHEDSUDVALGETS ÅRSBERETNING 

Greenkeeperne anbefalede, at vi skulle indkøbe stærekas-
ser, så der blev noget mere fugleliv på banen, hvilket må-
ske også kunne udrydde gåsebillerne. Der blev indkøbt 40 
fuglekasser de 20 blev sponsoreret tak til Niels. Skal hilse 
fra alle stærene de er mega glade for deres nye hjem. 

Vi nedlagde nogle borde/bænke pladser dels fordi bænke-
ne var rådne og dels fordi de ikke blev brugt, måske fjerne-
de vi for mange - det vil vi kigge på til sommer, de reste-
rende blev malet og ordnet. 

Nu havde vi jo oprettet et 
malehold og medens der var 
energi, kunne vi jo lige så godt 
fortsætte og klubhuset træng-
te meget, så malerholdet gik i 
gang igen, vi blev heldigvis 
færdige inden det blev for 

koldt. Det var et stort arbej-
de, men for søren hvor det 
hjalp. 
Da det blev for koldt til at 
male udendørs, og Jørgen 
fortalte, at han havde 
skaffet midler til at renove-
rer billard og ny dartskive i kælderen, syntes vi også at 
rummet skulle males. Det er blevet mega hyggeligt, så 
håber I vil bruge det.  

På grund af slitage ved bunker på hul 7 blev der lavet en 
omfarts sti som blev belagt med flis, super hyggeligt at gå 
inde mellem træerne. 

Vi fik opsat en pejle flagstang bag green på hul 1, så nu hå-
ber vi alle kan se hvor greenen er. 

Med den nye baneplan blev det besluttet, at der skulle 
plantes mange træer på banen. Der blev indkøbt 80 Ahorn, 
Røn og Kirsebær, vi lejede en lille gravemaskine en week-
end, så gik vi i gang med at gravet huller, plante træer, 
sætte støttepæle og  dyrebeskyttelse på. Vi fik sat nogle af 
træerne for tæt, så vi har været rundt og flytte på nogle af 
dem igen, men nu ser det rigtig godt ud, et super arbejde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der bliver noget at se til for vores vandmand til sommer. 

Dejlig at vi fik Banekontrollen op at køre igen, spiller-
ne synes det er rigtig hyggeligt ,når kontrol dukker op, hå-
ber vi kan få endnu mere gang i den i 2022.  

Hvor er det dejlig at vi har fået en tovholder til vores Buggy-
er, nu kan vi være bekendt at leje dem ud—altid pæne og 

ordentlige, ingen gamle madpakker og  cigaretskodder  . 

Vi havde også i 2021 haft et hold som hjalp med undervis-
ning af Hjerte/Diabetes patienterne med stor succes. 

Hvis der er en derude, som har lyst til at hjælpe med at 
holde området ved driving range pænt, er der ledige plad-

ser.  

1000 tak til alle jer frivillig, der gennem det sidste år har 
ydet en kæmpe indsats. I er altid parate og altid med godt 
humør,  ingen opgaver er  for store. I er der  bare, når  der 
er bud efter jer mange mange tak til jer alle. 

Og et stort tak til vores fantastiske Greenkeeper for super 
samarbejde. 

Inger Margrethe 
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HANDICAPUDVALGETS ÅRSBERETNING 

Et nyt system og nye vaner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 blev året hvor verdens forskellige 
handicapreguleringsmetoder blev sam-
let til et fælles i WHS - World Handicap 
system og dermed også året, hvor vi 
skulle til at tænke helt anderledes om-
kring vores golf handicap. 

Nu skulle der indberettes scorekort fra 
hver spillet runde, ligegyldigt om der var 
spillet 9, 10, 11, 12  … eller 18 huller, og 
alle runder skulle afleveres. 

Det nye system kiggede helt tilbage til 
2018, for at finde de sidste 20 spillede 
runder, hvor der var afleveret scorekort 
fra og ud af disse, blev de 8 bedste run-
ders handicapresultat1 beregnet og gen-
nemsnittet gav det nye handicap. 

For mit vedkommende betød det at jeg 
gik fra  17,4 til 18,5 ved indførelse af det 
nye system, men også at 18 afleverede 
scores frem til 18. juli resulterede i et 
nyt handicap på 20,5, og imellem var 
blandt andet 3 scores på 37 point, der 
alligevel gjorde, at jeg gik op i handicap. 
Herved kunne jeg så konstatere, at det 
nye system var helt anderledes end det 
gamle. 

Efterfølgende har jeg så afleveret yderli-
gere 15 scorekort, og sluttede 2021 med 
et handicap på 19,4. 

Der er ingen tvivl om at vi med det nye 
system, har fået et system, der viser et 
mere korrekt handicap, altså hvis vi hu-
sker at aflevere alle scores.     

 

 

God fornøjelse på banen i 2022 
Jørgen Bundgaard 
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HERREDAGENS ÅRSBERETNING 

Det har været et svært år med mange forhindringer. 
 
I starten af 2021 så bestyrelsen således ud: 
Formand  Ove Johannes Nielsen  
Næstformand Torben Schütt  
Kasserer  Poul Laulund 
Best.medl.  Kai Frey – Preben Cramer –  
   Jan Due  
Suppleant  John Tangaa   
Peter Jeppesen, som var bestyrelsesmedlem valgte 
desværre at skifte klub. 
 
I april 2021 afgik vores mangeårig kasserer Poul Lau-
lund ved døden. 
Trods dette chok fik vi startet vores turnering op, 
som den skulle og John Tangaa tiltrådte som kasse-
rer.  
 
I sommers blev vores formand Ove Johannes Nielsen 
alvorlig syg og døde efter nogle måneders indlæggel-
se. 
Så det har været et år med sorg, savn og udfordringer 
for bestyrelsen. 
 
Grundet ovenstående blev bestyrelsen ændret og 
følgende blev valgt ved Herredagens generalforsam-
ling i efteråret 2021. 
 
Nuværende bestyrelse:  
Formand  Jan Due 
Næstformand Jesper Raahauge Jensen 
Kasserer  John Tangaa 
Best.medl.  Torben Schütt 
Best.medl.  Preben Cramer 
Best.medl.  Kai Frey 
Suppleant  Lasse Bording Eskildsen 
 
Af konkrete tiltag kan nævnes: 
 
Drømmerunden udgik 
Der blev ændring på turneringsformen, idet drømme-
runden udgik grundet IT.  Det var en udfordring for 
den nye bestyrelse med drømmerundens IT. I 2022 
vil den indgå igen. 
 
Venskabsmatch med Ree Golfklub 
Hvert år i de sidste 5 år har vi afholdt venskabsmatch 
med Ree Golf.  
I år deltog ca. 20 spillere fra FGK og 20 spillere fra 
Ree. Altid en herlig match, hvor vi hvert andet år spil-
ler i Ree og hvert andet år i FGK. 

Og vi vandt i år, endelig !!!  
Vores konkurrencer gennem året 
I herredagens matcher blev de indlagte konkurrencer, 
såsom nærmest flag og putte konkurrencer og måne-
dens vinder, gennemført næsten uden problemer.  
 
Vores gennemgående turnering i løbet af året er for-
løbet ganske godt, dog med en enkelt neutralisering 
af poientgivning grundet en let sommerregn!! (læs 
skybrud med hagl og storm). Banen blev lukket om-
kring middag og det var urimeligt at give nogle point 
og andre ikke.  Ja, sådan er golf også. 
 
En ny konkurrence 
En ny konkurrence så dagens lys, short game, som 
blev modtaget godt med mange deltagere. 
 
Månedsturneringer 
Til vores månedsturnering er der desværre gennem-
gående for få, der tilmelder sig. Det er altså sjovere, 
når vi er mange. Men tak til jer som møder op. Vi hå-
ber fremadrettet, at mange flere vil deltage i vores 
månedsturneringer. 
Og samtidig opfordrer vi de nye medlemmer til at 
melde sig ind i  Herredagen. En rigtig god måde at mø-
de nye mennesker og få spillet på kryds og tværs. (I 
”gamle” bør hjælpe med dette). 
 
Under Corona tiden blev vi opfodret til at spille med 
de samme for ikke at sprede smitten.  
Fremadrettet vil jeg opfordre jer (gamle) til at sprede 
jer, således at begynderne kommer til at lære jer at 
kende og omvendt. 
Lad os give begynderne en god oplevelse. 
 
Vores afslutningsmatch d. 28.september forløb som 
den skulle. Vejret var godt og humøret højt. Der blev 
uddelt mange præmier. 
 
Ændringer i rækkerne i det nye år 
Vi (herredagen) er blevet oplyst om, at flere af vores 
bærende kræfter i A rækken har valgt at skifte klub. 
Dette indebærer at div. rækker kommer til at ændre 
sig, men det kan vi først sige, når vi ved, hvor mange 
der tilmelder sig i 2022. 
 
 
 
Jan Due, formand 
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HVERVEUDVALGETS ÅRSBERETNING 

2021 blev endnu et år med begrænsninger på grund af Covid-19,  
og dette betød også for FGK en ændring i de planlagte aktiviteter i 
Hverveudvalget, men alligevel kan vi se tilbage på et år, hvor vores 
medlemsskare er vokset.  

Kurven for antal medlemmer i FGK blev for første gang siden 2014 
vendt fra nedadgående til opadgående og netto har vi fået flere 
medlemmer, noget jeg har set frem til i mange år. 

Vi var pr. 1. januar 2022 knapt 960 medlemmer i klubben, hvilket 
er en forøgelse på ca. 145 medlemmer over de sidste 2 år´. 

En af årsagerne til dette skal så absolut tilskrives vores mange 
hjælpere, der igen i år har lagt mange timer og kræfter i at ska-
be et univers for ny-golfere, der er med til at tiltrække og fast-
holde de mange interesserede, der kommer på Golfens Dag og 
til vores weekend-arrangementer med IntroGolf. Der skal lyde 
en mega stor tak til alle for en fantastisk indsats, for uden jer 
havde vi ikke knækket kurven. 

 

 

 

 

 

 

Ud over Golfens Dag, hvor vi igen i 2021 havde et flot besøg, fortsatte 
vi med at køre kampagne på Facebook, målrettet mod henholdsvis 
kvinder og mænd, og med et tilbud om en hyggelig weekend, hvor de 
kunne stifte bekendtskab med golfsporten. 

139 klikkede sig ind på annoncerne og afleverede navn, telefon-
nummer og e-mailadresse, og mere end 100 købte en plads til  et 
weekendarrangement, så på trods af Covid-19 og en kortere kam-
pagneperiode end i 2020, gav det mange nye golfspillere. 

Vi fortsætter takterne i 2022 og hvis du har fået lyst til at være 
med til at gøre en forskel, så giv mig et kald på 3059 9500 eller  
på e-mail til jb@fgkgolf.dk, vi kan sagtens bruge din hjælp. 
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Årsmagasinet er altid noget særligt at skrive til. 

Det får én til at tænke tilbage på de gode, søde, 

sjove og livsbekræftende oplevelser, man har i 

løbet af året, når man har med juniorerne at gø-

re,  uanset om de er 8 eller 17 år gamle. Det er 

aldrig kedeligt:-) 

I årenes løb har vi efterhånden fået indarbejdet 

nogle faste rammer og forskellige begivenheder i 

løbet af året, og 2021 var ingen undtagelse.  

Juniorerne træner på  tre forskellige hold både 

torsdag og søndag gennem hele sæsonen. De er 

primært delt op i forhold til alder, men efterhån-

den som de små bliver større og får en banetilla-

delse, bliver de også delt op efter niveau. De 

skulle jo gerne videre. 

På turneringssiden er en vigtig del, af det at være 

junior i FGK, vores løbende Nordbaneturnering, 

som er for ALLE juniorer, både de helt små og 

nye og de store og ’garvede’.  

De små lærer at spille på banen, taler om regler/

etikette, fører et scorekort og lærer alt det, der 

hører med til det at spille golf, og de store vide-

regiver vigtig viden til de små, som de gode rolle-

modeller de er, ud over at de får trænet på en 

yderst smal og svær bane!  

Til vores sidste turnering ultimo oktober afsløres 

årets samlede vindere med og uden bagmærke, 

og de får æren af at komme på tavlerne i junior-

rummet.  

DET er sejt. Årets vinder i 2021 blev Victor Ken-

net, skarpt forfulgt af Conrad Kirketerp og Ida 

Clasen-Linde (intermediate), og Kristoffer Nord-

mann, med Nikolaj Garn Jørgensen og Kristian 

Nordmann på de næste pladser (Par-3). 

Men juniorerne skal jo også ud at prøve kræfter 

med andre baner, og vi har gennem mange år 

samarbejdet med Asserbo og Ree golfklubber, 

hvor vi på skift spiller turnering hos hinanden. 

Denne turnering var ’lagt ned’ af Corona i 2019, 

så det var dejligt, da vi kunne byde dem velkom-

JUNIORUDVALGETS ÅRSBERETNING 

Vinderne af løbende Nordbaneturnering 

Nordbaneturnering i August 
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men i FGK igen og hyggeligt slutte af med sand-

wich og juice på terrassen. Det er en turnering, 

som har stor betydning for juniorerne i de tre 

klubber. Her lærer de at spille golf i trygge ram-

mer, og de lærer juniorerne at kende fra de an-

dre klubber, så det hele ikke er så fjernt og frem-

med den dag, de skal ud at spille større turnerin-

ger. Der bliver altid spillet i 3 rækker. De små/

nye juniorer spiller Par-3 og juniorerne med hcp 

spiller fuld Nordbane i to rækker.  

I efteråret var vi en tur i Asserbo, hvor det fore-

går efter de samme principper. Næste stop bliver 

Ree, som vi når engang i foråret.  

Der er mange aktiviteter i gang for juniorerne i 

alle aldre, og et af arrangementerne over sæso-

nen har været tre store SuperTræf, hvor de yng-

re juniorer kan prøve kræfter med JungleGolfen, 

og de lidt ældre/mere erfarne juniorer kan kom-

me ud at spille SuperSix. Vi plejer at stille med 

mange juniorer fra FGK, hvor der er gået lidt 

sport i at være flest. Når FGK har flere med end 

Hillerød, bliver det bemærket:-) 

Også i 2021 har vi haft rigtig mange juniorer ude 

at spille D-tour, det tidligere Junior Distriktsturne-

ring, på forskellige baner i Distrikt 4. Generelt har 

FGK-spillerne spillet rigtig godt, og nogen har 

ovenikøbet været på podiet undervejs, men der 

er tre, der lige skal fremhæves, nemlig Johan 

Weinreich, Oliver Thomas og Mathias Skriver.  

Når man ender helt i top i den samlede placering 

i sin række i D-Tour, bliver man nemlig udtaget til 

enten MaxiCup (U16/hcp mellem 54 og 25) eller 

SuperCup (U25/hcp under 25).  

Det betyder, at man skal afsted som repræsen-

tant for Distrikt 4 at kæmpe mod de andre fire 

distrikter i Danmark. Johan var i Greve i to dage 

at spille foursome og singler, og Oliver og Mathi-

as fik hele fire dage omkring Esbjerg, hvor de spil-

lede RyderCup på forskellige baner i området, og 

vi kan godt være stolte af vores juniorer her i 

FGK, for Distrikt 4 vandt begge rækker suverænt.  

JUNIORUDVALGETS ÅRSBERETNING 

Vindere U16 Distrikt 4 SuperTræf Nivå, Victor, Noam & Pilou Simon 
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JUNIORUDVALGETS ÅRSBERETNING 

Turneringsmæssigt stiller FGK op med flere hold i 

juniorholdturneringen, som er inddelt i forhold 

til alder og hcp. I 2021 har vi ovenikøbet stillet et 

hold til Danmarksturneringen for ungdom, som 

er juniorernes pendant til de voksnes Danmarks-

turnering. Denne turnering startede op i 2020 og 

er allerede ved at vokse rigtig stor. Sidste år hav-

de den 72 deltagende hold. Fremadrettet bliver 

denne turnering afsættet til at rykke videre op 

på klubbens øvrige divisionshold, når hcp og er-

faring tillader det.  

Vores juniorer har også gjort sig bemærket i de 

lokale turneringer i FGK i 2021. SillebroCup blev  

vundet af Conrad Kirketerp, som fik sin banetilla-

delse i oktober 2020. Han har knoklet for det!     

En anden, der skal nævnes, er Aksel Gamborg, 

der har spillet ParMatch med sin far, Michael. De 

vandt finalen i ’Åben række’. 

Juniorerne har deres egen række i Klubmester-

skaberne i slagspil i FGK og her stillede 5 juniorer 

op: Daniel Bentzen, Oliver Thomas, Ludvig Kirke-

terp, Conrad Kirketerp og Gustav Erlandsen. Det 

er en hård omgang med tre runder golf på 2 da-

ge, men søndag eftermiddag kunne Oliver kalde 

sig klubmester for juniorer.  

I august afviklede juniorudvalget den årlige Short-

GameChallenge for ALLE på Nordbanen. Turnerin-

gen var godt besøgt, men vi kunne nu godt bruge 

lidt flere deltagere fra klubben, men ikke desto 

mindre sendte vi 10 spillere afsted til Korsør i 

hver deres række, både junior- og seniorspillere, 

og de gjorde det supergodt. Der blev spillet 6 hul-

ler på intermediatebanen, og derefter spillede 

man 10 huller ShortGame. Vi havde vindere, run-

ner up og nærmest 

flaget blandt vores 

seniorspillere, og 6-

hullers turneringen for 

drenge (U25) med hcp 

54-25,1 blev vundet af 

Kristoffer Nordmann i 

en imponerende sco-

re.  

 Aksel og far Michael - Parmatch 
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JUNIORUDVALGETS ÅRSBERETNING 

Ud over alle turneringerne vendte  SommerCam-

pen for vores egne juniorer tilbage efter et ned-

lukket  Corona år i 2020, dog ikke med overnat-

ning, som vi har haft tidligere, men med masser 

af aktiviteter i løbet af dagene.  

Der var træning og turnerin-

ger i FGK, og en af dagene 

bød på en bustur til Gilleleje, 

hvor de store spillede 18-

huller og de små hyggede sig på Par-3 banen. 

Det er altid en fest.  

Ved hjemkomsten ventede forældrene, og så var 

der ellers pølser på bålstedet på indspil og fanta-

stiske, hjemmebagte kager til dessert. Ren hyg-

ge.  Efterårsferien bød også på et par dages 

EfterårsCamp med træning og turnering, hvilket 

også er en tilbagevendende begivenhed, som vi 

holder fast i ligesom ’Månedens ShortGamer’, 

hvor de bedste til det korte spil belønnes med en 

vandrepokal, de har med hjem til næste runde. 

Det er dejligt med nogle traditioner, vi kan holde 

fast i. 

En anden tradition er konceptet ’Sjov Sommergo-

lf’, hvor vi er koblet op dels på Frederikssund 

Kommunes sommerferietilbud for børn og dels 

DGU. Det er vigtige dage, hvor vi reklamerer for 

juniorgolf i FGK lokalt, får FGK på kortet i golfregi 

og får besøg af en masse børn, som heldigvis ind-

imellem bliver ’hængende’, når de finder ud af, at 

det faktisk er rigtig sjovt at slå bolde ud over ran-

gen. Det er der, det starter. 

Det var et lille billede af, hvordan året forløber 

for vores juniorer i klubben. Det er altid en positiv 

og givende oplevelse at være med sammen med 

dem, så tag godt imod dem, når I møder dem ude 

på banerne. De har stor betydning for Frederiks-

sund Golfklub. 

På juniorudvalgets vegne vil jeg gerne ønske alle 

en god golfsæson 2022. 

 

Mette Meltinis  
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ÅRSBERETNING FOR KLUB 37 og ALBATROS  

Klub 37 har i løbet af 2021 haft tre turneringer med 
gunstart og efterfølgende fælles spisning.  
Vi spillede forskellige turneringsformer, og havde 
efterfølgende en rigtig hyggelig after golf. 
Fem månedsturneringer over 13 huller med løbende 
start. Der har været tilbud om træning ved proerne i 
driver, indspil, putning. 
 
Medlemmerne af klub 37 blev opfordret til at give 
feedback på sæson 2021, vi fik gode konstruktive ide-
er tilbage, som vi har forsøgt implementeret i sæson 
2022. 
 
Der vil fortsat være tre turneringer over 18 huller 
med gunstart og fælles spisning. Månedsturneringer 
over 13 huller med løbende start, træning med pro i 
driver, indspil/sand og putning. Som noget nyt to 
nordbaneturneringer lørdag og søndag med gunstart 
og fælles spisning. 
Man kan være medlem af Klub37 gratis, det år hvor 
man får tilladelse til stor bane, og året efter for kun 
kr. 150,-. 
 
Vi håber at se gamle som nye medlemmer 
Heine, Claus, Annette, Connie 

Albatros 
2021 har for Albatros været et godt golf år, på trods af 
Corona har der været et stabilt fremmøde.  
 
De har fået rigtig god træning af Brian, dette har med-
ført at 2 medlemmer opnåede banetilladelse til stor 
bane, tillykke med det. 
 
Vi har afholdt 3 turneringer med efterfølgende fælles 
spisning, hvor Frank stod for den gode mad i et tæt 
samarbejde med Carsten. 
 
I 2022 planlægger vi at spille landskamp mod Sverige, 
Brian har nogle gode kontakter derovre, det glæder 
alle sig rigtig meget til. Vi synes, det kunne være fan-
tastisk at stille op til kamp i ens Frederikssund poloer. 
Derfor vil vi afholde en “ sponsor” turnering, hvor or-
dinære medlemmer spiller en Texas sammen med 
Albatros på Nordbanen.  
 
Tak til alle for det gode humør og hjælpsomhed, vi 
møder hver torsdag. 
 
Birgit, Gitte, Preben, Torben, Connie 
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KOMMUNIKATIONSUDVALGETS ÅRSBERETNING 

Der var engang, hvor kommunikation enten foregik 
via en telefon, hvis det var meget vigtigt, eller via et 
brev, hvis det ikke var så vigtigt - sådan er det ikke 
mere, i dag skal kommunikationen være næsten øje-
blikkelig, og den skal ske på langt flere måder og 
helst samtidig. 

Gennem mange år har vi i FGK lavet klubblade, der er 
udkommet løbende hen over golfsæsonen, først i 
sort hvid og senere i farve. Klubblade mange så frem 
til og læste grundigt fra første til sidste side, men ti-
den er desværre løbet fra denne form for kommuni-
kation, og derfor vil vi fra 2022 droppe vores klubblad 
og i stedet formidle vores budskaber via hjemmesi-
den, nyhedsbreve og Facebook opslag, og vi vil forsø-
ge at gøre dem synlige samtidigt. 

Hjemmesiden - www.fgkgolf.dk 

Klubbens hjemmeside, som i den grad indeholder 
information, har nogle år på bagen, og trænger til en 
opdatering, og derfor vil vi i løbet af 2022 kigge nær-
mere på design, placering af indhold og synlighed. 

Nyhedsbreve 

Som skrevet tidligere, vil nyhedsbrevene få større op-
mærksomhed i 2022, og vi kigger efter eventuelt nyt 
system til formidling og layout. 

Nyhedsbrevene vil, så vidt det er muligt, komme med 
et fast interval, for så vidt angår den løbende kommu-
nikation, men vil også blive suppleret med ekstra ud-
sendelser, når der er information, det er vigtigt at få 
ud lige nu og her. 

Facebook 

Også her vil vi intensivere nyhedsformidlingen, men 
vel vidende at ikke alle vores medlemmer er på Face-
book, eller medlem af vores Facebookgruppe, vil 
dette ikke være vores primære informationsplatform. 
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Vi har brug for dig! 
 
Hvis du sidder med kompetencer inden for enten/
eller hjemmeside design (WordPress), Facebook mar-
kedsføring/nyhedsformidling, Istagram og ikke 
mindst almindelig kommunikation/markedsføring 
kunne vi godt bruge 2-3 personer, der aktivt og som 
en del af kommunikationsudvalget, vil være med til 
at formidle vores budskaber. 

Sidder der også lige en, der kunne tænke sig at over-
tage posten som formand for udvalget, så sig endelig 
til, for jeg har den kun, fordi vi ikke lige havde andre 
dengang. 

Send en mail til jb@fgkgolf.dk eller ring 3059 9500. 

 

Jørgen Bundgaard 

KOMMUNIKATIONSUDVALGETS ÅRSBERETNING 
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PARMATCHTURNERING 2021 

dre deltagere i årets parmatchtur-
nering vandt Claus H. Pedersen, 
Kirsten Olsen, Christian Brangstrup 
og Henrik Kaaber. 

I det gode vejr efter dagens mat-
cher kunne vi fejre de 5 vinderhold 
på terrassen, for det er også en 
kæmpe præstation at blive nr. 2 i så 
stor en turnering, og ved samme 
lejlighed fik jeg også uddelt en masse præmier til de 
øvrige placerede hold. Jeg vil gerne benytte lejlighe-
den til at takke Brian i shoppen samt Frank i restau-
ranten for igen i år at bidrage til præmierne med ra-
batter på gavekort. Også en stor TAK til Handelsban-
ken for igen at stille op med en masse fine klappepræ-
mier. Det gjorde, at vi var så heldige, at ALLE deltage-
re igen i år fik en præmie   

Tak for nogle super dejlige år med en masse dejlige og 
glade oplevelser som ansvarlig for parmatchturnerin-
gen, og jeg er rigtig glad for at Maiken Pantmann har 
taget over, for så ved jeg, at den er i gode hænder, for 
Maiken har allerede kastet sig over opgaven med 
stort engagement, og så glæder jeg mig bare til at del-
tage fremover. 

Kærlig FGK-hilsen 
Rikke 

Det var en kæmpe fornøjelse, at der var så mange 
deltagere i Parmatchturneringen 2021. Der var 71 par 
– 30 par i MIX rækken og 41 par i ÅBEN række, i alt 
142 spillere/medlemmer. Det var så dejligt, at turne-
ringen løb stille og roligt igennem sommeren og kul-
minerede med den store afslutningsturnering d. 9/10-
21 og jeg vil gerne takke sekretariatet, for jeg havde 
bestilt godt vejr og det blev leveret. 

Vi havde en super hyggelig dag med de 2 finaler og 39 
spillere i afslutningsturneringen, hvor vi spillede 
”Frederikssunderen”.  

Der var en fantastisk hyggelig stemning hele dagen, 
hvor Michael og jeg servicerede alle spillerne med 
forplejning gennem dagen   

Det var besluttet, at man ikke kunne vinde turnerin-
gen, hvis man ikke kunne stille op på finaledagen, og 
det giver bare noget ekstra atmosfære og stemning, 
at begge finaler spilles på finaledagen, hvor finaledel-
tagerne bagefter kan hyldes, ligesom intensiteten og 
spændingen er anderledes ude på banen, i modsæt-
ning til hvis en finale spilles på en anden dag, som har 
været tilladt tidligere. Så tak for opbakningen til dette. 
Denne regel fastholdes fremadrettet. 

Der er tvister gennem sæsonen, fordi golf kan være 
en kompleks størrelse, men det vidner også om stort 
engagement og lyst til at vinde turneringen, og det er 
en del af ”gamet”. 

Finalebolden i ÅBEN række blev en sand gyser, hvor 
Michael Bidstrup Hansen og Aksel Gamborg vandt på 
hul 20 over Dietmar Thomsen og Henrik Ringholm, 
som jo tidligere har vundet turne-
ringen. 

Finalebolden i MIX rækken blev 
også en gyser, hvor Ulla Egelund 
og Jesper Friese vandt på hul 18 
over Rosa og Lars Hornung. 

I ”Frederikssunderen” for alle an-
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Som for alle andre, har året 2021 for Regeludvalget 
igen været et helt specielt år. De fleste af planlagte 
aktiviteter er blevet aflyst eller udskudt. 
 
Den årlige regelaften for Damedagen blev faktisk 
afholdt i maj måned, efter en udskydelse. På grund af 
restrationer om deltagerantal, blev der afholdt præ-
sentation to gange på samme aften.  
 
Vi havde allerede inden mødet fået mange gode 
spørgsmål, som vi fik en livlig snak omkring. 
 
Som sædvanligt var der også rigtigt mange gode og 
relevante spørgsmål fra salen. Desværre måtte den 
ene halvdel af deltagerne gå glip af spørgsmål/svar, 
på grund af opdelingen.  
 
Vi har som sædvanligt deltaget, som dommer ved 
klubmesterskaberne i slagspil.  
 
Jesper Raahauge har i år hjulpet som dommer ved 
FGK’s hjemmekampe i Danmarksturneringen. 
 
 

Et par gange i løbet af året har Jesper Parkhøi bistået 
Juniorudvalget med banevandring og regelgennem-
gang. 
 
Jesper Raahauge, der i 2019 bestod DGU’s regelkursus 
– level 1, har i år bestået level 2, så han er nu klub-
dommer.  
 
I 2022 vil vi også meget gerne deltage i regelaftener, 
hvis der er behov for det. Og vi deltager som vanligt, 
som dommer ved klubmesterskaberne i slagspil 2022.  
 
Endvidere modtager vi også meget gerne regelspørgs-
mål på mail eller telefon. 
 
 
Jesper Parkhøi 

REGELUDVALGETS ÅRSBERETNING 
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ÅRSBERETNING FRA REGIONSGOLFEN 

FGK stiller 12 hold i 2022. 
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. Mange ser på golf som en indivi-
duel sport, men det er så sandelig også et holdspil på 
forskellige niveauer. Der spilles landskampe og klub-
kampe på eliteniveau i divisions- og kvalifikationsræk-
kerne. Og lige herunder spiller alle øvrige hold i regio-
nerne Øst og Vest.  

 
I Regionsgolf mødes klubholdene i rækker inddelt 
efter alder i Voksen, Senior, Veteran og Superveteran 
rækker og indenfor hver række igen opdelt efter han-
dicap i A, B, C og D rækker. Man møder således andre 
klubbers hold på samme niveau. 
 
Der spilles indledende runder – ude og hjemme - alle 
mod alle - i puljer à 4 hold. Puljevindere går videre til 
slutspilskampe, hvorfra vinderne møder hinanden 
indtil der er fundet regions- og landsmestre. 
 

  
Der er 6 spillere på holdet, som spiller én dame- og 
tre herresingler, samt en mixfoursome. Spilleformen 
er hulspil. 
 
Det er flot at se når holdene møder hinanden. De fle-
ste klubber stiller op i klubbens farver. I FGK er det 
obligatorisk at spille i vore flotte klubpoloer. 
  

 
Frederikssund golfklub har succes.  
FGK har været flot repræsenteret 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.  
 
2021 blev også et rigtigt flot år. Vi stillede med hold i 
10 rækker, og i 4 rækker vandt vi puljen og gik videre. 
3 hold opnåede 2.-pladser og for 3 hold blev det til 3.-
pladser. Ingen af vore hold sluttede på 4.-pladserne. 
 
 

FGK’s Super Veteran B-hold blev regionsmestre 
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ÅRSBERETNING FRA REGIONSGOLFEN 

I slutspilskampene blev resultaterne: 
D-holdet spillede kvartfinale mod Søllerød, som 
vandt 9-2. 
Senior B tabte i kvartfinalen til CGC med 3-8. 
Super Veteran C tabte 2-9 til Fredensborg i ottende-
delsfinalen. 
 

Regionsmesterskab til  
Super Veteran B-holdet. 

Højdespringeren i 2021 blev Super Veteran B-holdet 
med kaptajn Steffen Johansen i spidsen. De vandt 
regionsmesterskabet efter sejre på 6-5 (Køge) i 
kvartfinalen, 7½-3½ (Søllerød) i semifinalen og 6-5 
(Næstved) i finalen. Fantastisk flot. Og dermed kvalifi-
ceret til Landsfinalen, som blev spillet i Langesø.  

Desværre måtte holdet her nøjes med æren af at have 
været ”runner up”. Randers løb med landsmesterska-
bet med en sejr på 7-4. 
 

Vær med i 2022 

Hvis man er fuldtidsmedlem kan man komme i be-
tragtning 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 re-
sultater.  
 
Regionsgolf Danmark har planlagt puljerne for 2022, og i 
løbet af februar og marts måned fastlægger klubberne spil-
letidspunkterne. Holdkaptajnerne for de enkelte hold er 
allerede i gang med at sætte holdene, men det er stadigt 
muligt at komme med. Turneringen starter i april md.  

 2022 A rækker  B rækker C rækker D rækker 

Voksen rækker 
Fra 21 år 

 B – række 
Holdkaptajn 

Jesper Thomas 
 

C – række  
Holdkaptajn 

Lars Adelsten 

D – række 
Holdkaptajn 

Dorthe Nielsen 

Senior rækker 
Damer fra 45 år 
Herrer fra 50 år 

 

Senior A 
Holdkaptajn 

Martin Tage Hansen 

Senior B 
Holdkaptajn 

Anders Madsen 
 

   

Veteran rækker 
Damer fra 55 år 
Herrer fra 60 år 

 

 Veteran B 
Holdkaptajn  

Jan Due 
 

 Veteran C  
Holdkaptajn 

Jens Birch Nielsen 

 Veteran D 
Holdkaptajn 
John Tangaa 

Super Veteran 
rækker 
Damer fra 65 år 
Herrer fra 70 år 

 

  Super Veteran B 
Holdkaptajn 

Steffen Johansen 
 

Super Veteran C  
Holdkaptajn 

Henning Mouritsen 

Super Veteran D 
Holdkaptajner (2 hold) 

Henning Vinther 
Ole Nøhr-Petersen 

 

Læs mere om turneringen på Regionsgolf Danmarks hjemmeside http://rgd.dk/ 
 

Er du interesseret eller har spørgsmål.  
Kontakt holdkaptajnerne eller klubbens koordinator …  

 
Jørren Kjær 

Klubkoordinator 
kjaer@vinpakken.dk 

tlf. 20710151   

http://rgd.dk/
mailto:kjaer@vinpakken.dk
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ADELSTEEN FUGETEKNIK 

ANDERSEN BILER 

APON SERVICE 

AUTOHUSET FREDERIKSSUND 

AUTOMOBILFORRETNINGEN NORDSJÆLLAND 

BAUTAHØJ 

BB FUGEENTREPRISE APS 

BREJNHOLDT BJERGMARK 

BYENS LÅSE & ALARM SERVICE 

CARLO CHRISTIANSENS EFTF. 

CARLSBERG 

CMC SERVICE 

DANSK REVISION 

DEDENROTH CONSULTING 

DIETMAR G. THOMSEN 

ESTRIDS PLEJE 

EURO MASKIN 

FORMULA HOLDING 

FRI BIKESHOP 

FRU BONDE CATERING 

GERLEV KRO 

HANDELSBANKEN 

HOME WILKENS & BASSO 

iMOTIVATE 

INGE RASMUSSEN, REG. REVISOR 

KB-INSTALLATION 

KIA BILER, KNUD NIELSEN 

LKB APS 

LOKALAVISEN 

LOKALBOLIG 

LOMAX 

MENY FREDERIKSSUND 

MØBELBØRSEN 

NORDSJÆLLANDS TAGDÆKNING 

PORSDAL & NIELSEN 

PROFIL REKLAMEGAVER 

REMA 1000 

SG TANDTEKNIK 

SILLEBROEN SHOPPINGCENTER 

SKANDI DANMARK A/S 

SUPERBRUGSEN 

SUPERDÆK 

TANDLÆGERNE I SKIBBY 

X3M GOLF 

 

 

Tak til sponsorerne 2021 

SPONSORUDVALGETS ÅRSBERETNING 

2021 var et rigtig godt år i Sponsorudvalget, vi fik næ-
sten fyldt vores nye store sponsortavle på gavlen, med 
flotte nye skilte, og med en samlet sponsorindtægt på 
kr. 452.000,-, ca. kr. 70.00,- bedre end budgetteret, er 
vi rigtig glade. 

I 2022 er budgettet lidt lavere, kr. 440.000,-, idet MENY 
allerede i 2021 er faktureret for rangebolde i 3 år. Vi 
håber på at nå højere og vil gøre, hvad vi kan for at til-
trække nye sponsorer. 

Vores drivingrange har fået nye tiltrængte udslags-
måtter, og der vil i forbindelse med levering af 15.000 
nye MENY rangebolde blive opsat nye boldbakker med 
MENY logo ved alle udslagsmåtter. 

Skulle der være nogle med kontakt til eventuelle nye 
sponsorer, må i gerne kontakte undertegnede. 

På gensyn til en ny golfsæson 

John Christiansen 
Formand for Sponsorudvalget 

 

Vil du være med 

på 

listen i år? 
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Nyt trænerteam 

Vi havde store forventninger til opstart af træning 
med det nye trænerteam Brian og Casper. Det har 
været en fantastisk god sæson. Ved træningsstart var 
der så mange til træning at spillerne måtte deles i 2 
hold, der har hele sæsonen været en stor trænings-
iver. Der er en god stemning på tværs af hold, køn og 
alder. 

Danmarksturneringen  

Der var tilmeldt 4 elitehold i Danmarksturneringen. 1 
juniorhold, 1 Damehold og 2 Herrehold. Den sidste 
spillerunde var d. 22. august, hvor både dame- og 
herreholdene spillede på hjemmebane og ungdoms-
holdet spillede i Smørum. De 2 første spillerunder i år 
havde alle 4 hold hjemmebane om søndagen. Det 
håber vi bliver muligt igen til næste sæson, fordi der 
bliver en helt speciel og meget hyggelig stemning, 
når vi alle stiller op i vores blå klubpolo.  

Damehold 

Det er sæson 2 for dette damehold, vi stillede op i 
kvalifikationsrækken, vi vandt en match og var lige 
ved og næsten i to andre. Vi sluttede på sidsteplad-
sen, men vi er i gang og vi er optimistiske og glæder 
os til den nye sæson i 2022.  

SPORTSUDVALGETS ÅRSBERETNING - ELITE GOLF 

Herrehold 

Herre 1 stillede op i 3. divi-
sion og nu hvor Brian er 
tilbage som træner i FGK fik 
holdet tilført 2 nye spillere. 
Både Brian og Casper har 
nemlig begge lyst til og mu-
lighed for at spille på hol-
det. Holdet fik en forrygen-
de start på sæsonen med 
sejre både ude og hjemme 
i den første spilleweekend. 
Desværre blev vores hold 
”ramt” af afbud til de 2 sid-
ste spillerunder og kunne 
derfor ikke stille med stær-
keste hold. Herre 1 rykker i 
4. division i næste sæson. 

Herre 2 stillede op i 5. divi-
sion og havde det svært 
ved første spilleweekend, 
de var ramt af afbud og 
manglede spillere.  

Det lykkedes for kaptajn 
Johnny, at få samlet et hold 
så matcherne kunne afvikles.  

Det var en hård start. Når Herre 1 mangler spillere 
bliver der ”lånt” spillere fra Herre 2. Men på trods af 
udlån lykkedes det for holdet både at vinde og dele en 
match i denne sæson.  

Holdet sluttede på sidstepladsen i puljen og rykker 
ned. I næste sæson stiller de op i kvalifikationsræk-
ken. 



 

FGK ÅRSMAGASIN 2022 - SIDE 36 

Ungdomshold 

Ungdomsholdet (U25) er også en del af elitetruppen. 
Holdet består af 4 spillere og kan være en blanding af 
både pige- og drengespillere. Spillerne kan og må ger-
ne spille på både ungdomsholdet og herreholdene.  

Vores hold stillede op i kvalifikationsrækken og i før-
ste spilleweekend gjorde de rent bord og vandt både 
ude- og hjemme, super flot.  

Til sidste spilleweekend var alle 4 hold i denne pulje 
lige og kampen om førstepladsen skulle afgøres. Des-
værre lykkedes det ikke for vores hold, men de er klar 
igen i 2022. 

Vi havde håbet på flere sejre for alle 4 hold, men med 
afbud pga. flytning, familieforøgelse mm. så blev 2021 
lidt mere udfordrende end vi havde forventet.  

Vi sluttede sæsonen med et fællesmøde for alle hold, 
hvor Brian orienterede om nye tiltag i træningen til 
den kommende sæson. 

 

 

 

SPORTSUDVALGETS ÅRSBERETNING 
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SPORTSUDVALGETS ÅRSBERETNING 

 stilles krav til den enkelte spiller. Træningsmiljøet må 
gerne være konkurrencepræget, men med et godt 
kammeratskab og et godt socialt miljø. Det lange træk 
prioriteres. 

Udviklingen og fastholdelsen af de enkelte spillere 
skal ske ved individuelle samtaler mellem spilleren og 
trænerteamet, hvor der aftales vilkår for den enkelte i 
forhold til levering af træning, deltagelse i turnerin-
ger, klubarrangementer og lignende.  

Foruden ugentlige træning, vil det blive prioriteret at 
gennemføre træningssamlinger, således at de klub-
spillere, som ikke har mulighed for at deltage i den 
ugentlige træning, har mulighed for deltagelse ved 
samlinger. 

Vi har fået et tættere samarbejde med ungdoms afd. 
Der er flere juniorer, der deltager i elitetræningen, vi 
er nu en samlet trup og det er godt for alle hold. 

Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med 
vores nye trænerteam. Det fungerer fantastisk, der er 
en god stemning i truppen. Både Brian og Casper har 
øje for nye talenter i klubben, hvilket er med til at sik-
re fødekæden til eliteholdene.  

Eliteudvalget 

Vi startede sæsonen som et sportsudvalg, men slutte-
de sæsonen som et Eliteudvalg. I løbet af sæsonen var 
der nogle der valgte at stoppe i udvalget og nye kom 
til. Vi er nu 4 medlemmer, Brian Amossen, Johnny 
Gaardsøe, Niels Erlandsen og Merethe Skyum. Vores 
opgaver i udvalget har primært med eliten at gøre, 
derfor foreslog vi navneændring til Eliteudvalg.  

Vi har bl.a. haft fokus på at definere en elitespiller. 
Hvornår er man elitespiller, hvem kan udvikle sig til en 
elitespiller, hvad kræves der.  

Kriterierne for en elitespiller: 

Til de 4 hold skal der bruges 7 herre-spillere til 1. hol-
det og 7 til 2. holdet, 5 dame-spillere og 4 Junior/ung 
senior-spillere. 

Eliten udgøres af de spillere, som vil kunne bruges på 
de 4 hold og de spillere, som er på spring hertil og 
som trænerteamet skønner vil have gavn af at blive 
introduceret til elite-træningen. 

Udvalget ønsker at basen for udviklingen af den enkel-
te spiller er et tiltrækkende træningsmiljø, hvor der 
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Turneringsudvalget har været udfordret i sæson 2021 
med mandefald, hvorfor undertegnede og Peter Bas-
se måtte tage over midt i sæsonen, hvor vi har fået 
stor hjælp af Ib Skovgaard. Peter og jeg vil fortsætte 
arbejdet i den kommende sæson med velvillige hjæl-
pere i sæson 2022. 

Turneringsudvalget har i sæson 2021 gennemført 
Åbningsturnering med HOME som sponsor og 
Proshoppens forårsturnering med Brian Amossen 
som sponsor, på trods af Corona. 

Vi måtte vente med uddeling af præmier til senere, 
som så blev uddelt sammen.  

VI fik uddelt de respektive præmier for disse 2 turne-
ringer lørdag den 14/8 -2021 kl. 12. 

Stor tak til Home og Brian Amossen. 

Forårsturneringen, som blev afholdt på store bede-
dag, er også en kvalifikation til den såkaldte Hidsig 
golfer, hvor de bedste gik videre til at spille lørdag og 
vindere blev fundet søndag. 

Carlsbergturneringen i juli blev afholdt i regnvejr, 
men blev dog gennemført og som navnet siger,  
sponsoreret af Carlsberg. 

I august blev der afholdt klubmesterskab i slagspil 
over 2 dage. 

I september afviklede vi klubmesterskaber i hulspil 
også over 2 dage. 

Ligeledes i september afholdt vi SuperBrugsens An-
deturnering med sponsorering af SuperBrugsen i Jæ-
gerspris / og Slangerup. 

Stor tak til Super Brugsen. 

Der har til alle turneringer været fantastisk tilslutning 
fra medlemmerne og det er jo det, der gør vores ar-
bejde i udvalget tilfredsstillende. 

Til slut vil vi gerne sige IB Skovgaard 1000 tak for 
hans fantastiske hjælp til os nye i dette udvalg. 

 

 

For turneringsudvalget 

Jeanne Neumann/Peter Basse 

TURNERINGSUDVALGETS ÅRSBERETNING 
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KLUBMESTERE 2020 

SLAGSPIL HERRER 
Morten Madsen 

SLAGSPIL DAMER 
Freja Hvitfeld 

SENIOR HERRER 
Lennart Mileheim 

SENIOR DAMER 
Anne Mette M. Jensen 

MIDAGE HERRER 
Morten Madsen 

MIDAGE DAMER 
Inge Gernow 

VETERAN HERRER 
Henrik Kolind 

VETERAN DAMER 
Jette Gotfredsen 

HULSPIL HERRER 
Vaugn Skjold Jensen 

HULSPIL DAMER 
Freja Hvitfeld 

JUNIOR DRENGE 
Oliver Thomas 

JUNIUOR PIGER 
Ikke Spillet 
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TURNERINGPLAN 2022 
9. APRIL  

Home åbningsturnering 

7-8. MAJ 

Danmarksturneringen  

13. MAJ 

Forårsturnering & Kvalifikation Hidsig Golfer 

13-14. MAJ 

Hidsig Golfer 

9. JUNI 

Åben Damedag 

18-19. JUNI 

Danmarksturneringen 3. div.,   

& kvalifikation Herrer, Damer og U25 

25. JUNI 

Dansk Revision & Bestyrelsens forkælelsesturnering 

2. JULI 

D-Tour 

16. JULI 

Carlsberg Flagturnering 

13-14. AUGUST 

Danmarksturneringen 3. div.,   

& kvalifikation Herrer, Damer og U25 

20. AUGUST 

Sillebro Cup 

26. AUGUST 

Sponsorturnering 

27-28. AUGUST 

Klubmesterskab Slagspil 

10. SEPTEMBER 

Støt Brysterne Turnering 

17. SEPTEMBER 

Klubmesterskab Hulspil 

18. SEPTEMBER 

Klubmesterskab Hulspil 

1. OKTOBER 

Andeturnering 

2. OKTOBER 

Bagmærketurnering 

8. OKTOBER 

Parturnering & Klub 37 Afslutning 

15. 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 

det bliver nogle hyggelige dage i godt sel-

skab.
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NOTER TIL ÅRSREGNSKABET 
Årsregnskabet for 2022 udviser et resultat der er på 
kr. 295.434,- efter afskrivninger, et resultat der er 
248.434,- bedre end budgetteret, men også et resul-
tat der på nogle punkter er misvisende, fordi vi i lø-
bet af året har investeret  i nødvendige tiltag, der 
ikke var budgetteret. 

Kontingenter 
Vi har i løbet af de sidste 2 år fået mange nye dejlige 
medlemmer af Frederikssund Golfklub, hvilket påvir-
ker vores regnskab positivt med et resultat, der er 
knapt kr. 200.000,- bedre end budgetteret. 

Greenfee indtægter (greenfee, buggy og SGO) 
Også her er resultatet væsentligt bedre end bud-
getteret, faktisk med næsten kr. 200.000,-, hvilket til 
dels skyldes, at, det ikke i samme grad som tidligere, 
har været muligt at rejse så meget og derfor har givet 
plads til lidt flere golfrunder. 

Sponsorindtægter 
Der har været lagt mange kræfter i at etablere kon-
takt til nye samarbejdspartnere, hvilket har betydet 
87.000,- i højere indtægt. 

Andre medlemsindtægter og offentlige tilskud har 
også givet højere indtægt end forventet, hvilket bety-
der, at vi som helhed har opnået en indtægt, der er 
kr. 600.000,- højere end budgetteret.  

Så, når vi så alligevel ”kun” kommer ud med et årsre-
sultat, der er 248.000,- bedre end budgettet, så skyl-
des det primært, at vi har været nødt til at investere i 
nogle projekter, der har været skubbet de senere år, 
men som vi, når der nu var midler til det, ikke kunne 
trække længere. 

Det drejer sig blandt andet om udskiftning af det me-
get gamle oliefyr i greenkeeperbygningen, der ikke 
kunne mere. Dette blev udskiftet med et luft-til-vand 
anlæg, der både er billigere i drift og mere miljøven-
ligt. 
Kr. 103.025,-, som dog aktiveres og afskrives frem for 
at tage driftsomkostningen i 2021. 

Det er også pålægning af nyt slidlag på vores tilkør-
selsveje, som efterhånden var så frostsprængt at det 
ikke kunne lade sig gøre at reparere det.  
Kr.  208.986,-, som dog aktiveres og afskrives frem for 
at tage driftsomkostningen i 2021. 

Herudover er vores udgifter til den almindelige drift 
steget voldsomt, ganske som de fleste medlemmer 
sikkert også har oplevet det, og som desværre fort-
sætter i 2022.  

Disse meromkostninger har alene for bygningsudval-
get betydet at omkostningerne er steget med  
kr. 144.000,-. 

De tiltag, der er iværksat for at optimere vores golfba-
ne, har også medført at der er øgede udgifter hertil, 
både til mandskab (en årsansat mere) og indkøb af  
både reservedele, ekstra midler til banepleje og ind-
køb af nye træer til udplantning, helt nøjagtigt 86 stk. 
til dato, hvilket alt i alt løber op i en meromkostning 
på kr.  210.000,-. 

Dette samlet betyder, at det ekstra overskud og de 
ekstra omkostninger i alt løbet op i kr. 602.000,-, hvil-
ket modsvarer de kr. 600.000,- vi har haft i ekstra ind-
tægter. 
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ÅRSREGNSKABET 2021 
DRIFTSREGNSKAB 

RESULTATOPGØRELSE Budget 2021 Realiseret 2021 Realiseret 2020 

 T-Kr. Kr. T-Kr. 

Indtægter 

  Kontingenter 4.226 4.422.429 4.153 

  Greenfee indtægter 690 885.047 786 

  Sponsor indtægter 474 560.682 570 

  Andre medlemsindtægter 213 279.195 277 

  Offentlige tilskud 64 119.254 123 

Indtægter i alt  5.667 6.266.607 5.909 

 

Udgifter 

  Administration -1.122 -1.114.549 -1.074 

  Bygningers drift -867 -1.010.532 -973 

  Banens drift -2.956 -3.165.526 -2.706 

  Udvalg -422 -395.631 -180 

  Sponsorudgifter -90 -85.415 -125 

  Træner 0 0 -183 

Udgifter i alt -5.457 -5.771.653 -5.241 

Resultat før renter og afskrivninger 210 494.954 668 

 

Finansielle poster 

  Finansielle indtægter 0 101 0 

  Finansielle udgifter -70 -85.114 -74 

Finansielle poster i alt -70 -85.013 -74 

Resultat før afskrivninger 140 409.941 595 

 

Afskrivninger 

  Fortjeneste, salg af driftsmidler 0 0 51 

  Maskiner og inventar -77 -94.468 -87 

  Bygninger -11 -11.417 -11 

  Baneanlæg -5 -5.139 -7 

  Tunnel og veje 0 -3.483 0 

Afskrivninger i alt -93 -114.507 -54 

 

Driftsresultat 47 295.434 541 
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ÅRSREGNSKABET 2021 
BALANCE 

AKTIVER  31.12.21 31.12.20 

Materielle anlægsaktiver  Kr. T-Kr. 

  Bygninger  9.281.807 9.190 

  Baneanlæg  4.883.655 4.889 

  Tunnel og veje  1.891.901 1.687 

   Maskiner og inventar  160.580 255 

Materielle anlægsposter i alt  16.217.943 16.020 

 

Finansielle anlægsaktiver i alt   23.310 23 

 

Finansielle aktiver i alt   16.241.253 16.044 

 

Omsætningsaktiver 

Tilgodehavender 

  Tilgodehavende kontingenter  1.370.418 1.041 

  Hensat til imødegåelse af tab  -20.000 0 

  Tilgodehavende moms  52.290 0 

  Periodeafgrænsningsposter  207.540 187 

  Tilgodehavender i alt  1.610.248 1.228 

 

Likvide beholdninger  681.855 1.040 

Omsætningsaktiver i alt  2.292.103 2.268 

Aktiver i alt   18.533.356 18.312 
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ÅRSREGNSKABET 2021 
BALANCE 

PASSIVER  31.12.21 31.12.20 

  Kr. T-Kr. 

Egenkapital    

  Overført resultat pr. 1. januar  9.621.521 9.081 

  Årets resultat  295.434 541 

  9.916.955 9.622 

 

  Golfandele pr. 1. januar  4.695.000 4.695 

  Golfandele pr. 31. december  4.695.000 4.695 

 

Egenkapital i alt  14.611.955 14.317 

 

Gæld 

  Spar Nord Bank, Erhvervslån (klubhus)  1.238.620 1.371 

  Andel af langfristet gæld, der forfalder inden for 1. år  -137.028 -132 

  Indefrosne feriepenge  65.699 129 

  Langfristede gældsforpligtelser i alt  1.167.291 1.368 

 

  Periodeafgrænsningsposter  329.695 346 

  Kreditinstitutter  137.028 132 

  Diverse kreditorer  304.708 259 

  Forudfaktureret kontingent, forpagtning og sponsorindtægter  1.573.720 1.282 

  Skyldig moms  0 38 

  Feriepengeforpligtelser  65223 53 

  Skyldige omkostninger  343.736 517 

  Kortfristede gældsforpligtelser  2.754.110 2.627 

 

Gæld i alt  3.921.401 3.995 

 

Passiver i alt  18.533.356 18.312 
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PENGESTRØMSANALYSE 2021 
 

 

 

 

 

 

   2021 

   T-Kr. 

Årets resultat   295 

 

  Afskrivninger, anlægsaktiver   115  

  Reguleringer   410 

 

  Ændringer i tilgodehavender   -382 

  Ændring i kortfristet gæld   127 

  Pengestrømme fra driftsaktivitet   155 

 

  Nettotilgang af materielle anlægsaktiver m.v.   -313 

  Ændring i langfristet gæld   -200 

  Ændringer i likvider   -358 

 

Likvider primo   1040 

Likvider ultimo   -682 

   0 
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BUDGET 2022 
 

 

RESULTATOPGØRELSE  Budget 2022 Realiseret 2021 
  Kr. T-Kr. 

Indtægter 
  Kontingenter   4.602.915 4.222 
  Greenfee indtægter  887.000 885 
  Sponsor indtægter  504.450 561 
  Andre medlemsindtægter  275.550 279 
  Offentlige tilskud  100.000 119 

Indtægter i alt   6.369.915 6.267 

 
Udgifter 
  Administration  -1.141.037 -1.115 
  Bygningers drift  -982.149 -1.011 
  Banens drift  -3.331.840 -3.166 
  Udvalg  -443.084 -396 
  Sponsorudgifter  -80.000 -85 
  Træner  0 0 

Udgifter i alt  -5.978.110 -5.772 

Resultat før renter og afskrivninger  391.805 495 

 
Finansielle poster 
  Finansielle indtægter  0 0 
  Finansielle udgifter  -80.500 -85 

Finansielle poster i alt  -80.500 -85 

Resultat før afskrivninger  311.305 410 

 
Afskrivninger  -80.543 -115 

Driftsresultat  230.762 295 
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FORSLAG 

 
TIL GENERALFORSAMLINGEN 2022 

FRA BESTYRELSEN 

Fastsættelse af værdi på andel 

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

des. 

 

Valg af revisor 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Dansk Revision 

 

Forslag fra bestyrelsen 

Ingen forslag 

FRA MEDLEMMERNE 

Forslag fra Lars Gredsted 

Generalforsamlingen pålægger Bestyrelsen at sætte 

Baneudviklingsplanen 2021-2025  i bero indtil den – 

som lovet - har været drøftet med medlemmerne og 

disse har haft mulighed for at komme med deres ide-

er og ønsker til planen.  

Vores nye Greenkeeper får samtidigt en enestående 

mulighed for en fantastisk start på sit arbejde ved at 

bidrage med sine ideer på baggrund af hans faglige 

kvalifikationer.  

Hele Baneudviklingsplanen gentænkes og forelægges 

Thomas Jepsen DGU, som skal sikre, at hele planen 

ligger indenfor de overordnede rammer, som han 

udstak tilbage i 2020.  

Derefter periodiseres planen af Baneudvalget med 

konkrete mål for hvad der skal laves hvert år.  

På denne måde sikrer vi, at der er fuld medlemsop-

bakning til den fortsatte udvikling af vores fantastiske 

bane. 

Med venlig hilsen 

Lars Gredsted 

DGU 46-3514 
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PRISER 2022 
 

KONTINGENTER MÅNED KVARTAL ÅR 

Seniormedlemskab inkl. øvebolde 685,00 1.970,00 7.880,00 

Hverdagsmedlemskab inkl. øvebolde 580,00 1.660,00 6.640,00 

Ungseniormedlemskab inkl. øvebolde 275,00 745,00 2.980,00 

Juniormedlemskab inkl. øvebolde  385,00 1.540,00 

Juniormedlemskab uden banetilladelse   680,00 

Flex-B+ med øvebolde 245,00 650,00 2.600,00 

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 405,00 1.130,00 4.520,00 

Lokalmedlemskab II (År 2) Kun for meldlemmer med bagmærke i 2. år 575,00 1.645,00 6.580,00 

Obligatoriske øvebolde  

Indgår i priserne på kontingent, bortset fra Flex-A  

______________________________________________________________________ 

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 - 1.350,00 

Garageplads til buggy, benzin - 950,00 

Garageplads til buggy med EL - 1.750,00 

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 350,00 

Greenfee 19+ år, max pris på weekend– og helligdage.  Pr. dag 425,00 

SGO ORDNING, gælder 1.3 til 30.11 

Kan tilkøbes af Senior-,og Ungsenior medlemmer.  Ved køb 995,00 

INDSKUD (Betales af alle bortset fra juniorer).  Ved indmeldelse 995,00 
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Generalforsamlingen 2022 bliver lidt anderledes end tidligere år.  
 
Som omtalt i Formandens Beretning, ønsker vor nuværende formand at træde ud af bestyrelsen og fortsætte som 
almindeligt medlem af klubben for at få mere tid til at nyde banen og golfspillet. 
 
Dette betyder, at der bliver nogle naturlige rokader i bestyrelsen. Frem til 15. marts kan der opstilles kandidater til 
bestyrelsesposter, og for at sikre at vi præsenterer alle emner på en ensartet måde, vil der blive udsendt et nyheds-
brev med en præsentation af alle, der er på valg til bestyrelsesposterne. 
 
Deadline for opstilling af kandidater er den 15. marts, og nyhedsbrevet med præsentationerne vil derfor blive ud-
sendt torsdag den 17. marts. 

PRÆSENTATION AF KANDIDATER TIL BESTYRELSEN 

Man kan godt blive lidt småsulten, når man går og bygger træner studio 

(Endnu engang stor tak til Henrik Helt for at fantastiske indsats)  
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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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