
 

 

 
Company Days på Fredensborg Golf Club 

 
Hvis du ønsker at give dine kunder, forretningsforbindelser og medarbejdere en helt speciel 
oplevelse - uden for de vante rammer, så kunne en COMPANY DAY på Fredensborg Golf Club være 
en rigtig god mulighed. 
 
Vi kan tilpasse og skræddersy dagen helt efter dine ønsker og behov. Vi kan sørge for alt - fra start 
til slut. Vi kan tage os af matchopsætning, matchledelse, startlister og udfylde scorekort. Vi kan 
sørge for udstyr, forfriskninger på banen, den afsluttende præmieuddeling - og efter ønske – 
promovering af din virksomhed ude på banen. Og ikke at forglemme, sørge for forplejningen, som 
morgen buffet før runden og frokost efter runden. 
 
Fredensborg Golf Club 

Fredensborg Golf Club er en af Nordsjællands smukkeste baner, og her er alle muligheder for en 
vellykket dag. 
 

Forslag til program for en Company Day: 
Kl. 07.30 Velkommen til Fredensborg Golf Club. 
Kl. 07.45 Morgenbuffet i Restaurant Golfen. 
Kl. 08.15 Præsentation af dagens turnering. 
Kl. 08.20 Opvarmning på driving rang. (Samt evt. træning af vores Pro Robert Greve). 
Kl. 08.45 Afgang til starthullerne. 
Kl. 09.00 Gunstart. 
Kl. 10.30 Frugt, slik og drikkevarer køres ud på banen. 
Kl. 13.30 Indlevering af scorekort. 
Kl. 14.00 Frokostbuffet i Restaurant Golfen. 
Kl. 14.30 Præmieoverrækkelse. Placeringer, længste drive og tættest hullet. 
Kl. 15.00 Tak for i dag. 
 
FGCs 18 huller ligger i et meget smukt naturområde tæt ved Fredensborg Slotspark og Esrum Sø. 
Banen er velplejet, fairways er tætklippede og greens er hurtige. Naturligvis er der “rough”, søer, 
vandløb placeret på strategisk spændende steder. Din Company Day er med andre ord i rigtig gode 
hænder. Vores erfarne personale står klar til at skabe de bedste rammer for netop dit arrangement. 
Hvis det ønskes, kan vores professionelle protræner bookes til at give dine gæster en rigtig god 
start i “kunsten at spille golf”. 
 
Ekstra muligheder hvis du ønsker at eksponere din virksomhed bedre: 

- Du kan præsentere din virksomhed med din egen stand-pavillon. 
- Stå med eget pavillon-telt ude på banen under runden. 
- Sørge for indlagte konkurrencer, der aktiverer deltagerne. 
- Være præmiesponsor på dagen og få dit firmalogo på indbydelsen. (Vi kan hjælpe med firmaflag, 

bannere og skilte). Vi kan også levere firmalogo placeret på bolde, blyanter, tees og endda på 
tøj, hvis det skulle være? 

- Se din Company Day på klubbens eventskærm. 
- Afslut arrangementet med en nervepirrende ’Shoot Out’ ved terrassen. 
 
Vi sørger for, at administrationen, greenkeeperen, restauranten og proens gøremål bliver 
koordineret til en rigtig vellykket Company Day for dig. 
 
Vi hjælper gerne til med at sammensætte et program for den perfekte Company Day efter dine 
ønsker - kontakt os for nærmere information eller et konkret tilbud. 
 
FGC /Annette Tlf. 4847 5659 eller (sponsorudvalgsmedlem) Kristian Fleischer 2219 7398. 


