
  

 
Vi er nok FGCs største klub i klubben!  

Alle onsdage er ’’Herredage’’ ! ! !  
I det omfang vore kalendere tillader det, sætter vi onsdagene af til 

golf. På disse dage forenes det sportslige med det sociale, så vi 

får mulighed for at spille golf, hygge os og lære hinanden at 

kende. Både nye og gamle medlemmer af Golfklubben har 

således stor fornøjelse af at være medlem af Herreklubben.  

Er du medlem af Fredensborg Golf Club, senior eller 

ungsenior og har du et spillehandicap på højst 54, 

opfordrer vi dig til at melde dig ind i Herreklubben.  

  
Kontingentet  
Medlemskabet koster 350 kr. for 2019 sæsonen, som indbetales på konto:  

Reg. nr.: 3170 Konto nr.: 317 146 1014  

Husk som det første i betalingsmeddelelsen at opgive dit medlemsnummer.  

Herudover betaler du for at deltage i spisningen på fællesdagene, samt for deltagelse i golfturene.  

Herredagene  
I 2019 spilles Herreklubbens turneringer i 3 grupper hen over sæsonen.  

Medlemmerne er opdelt efter HCP i nogenlunde lige store grupper.  

Der spilles stableford i de 3 grupper, dog spiller gruppe 1 slagspil (netto) den sidste onsdag i hver 
måned.  

Månedlige fællesdage  
Der afvikles fællesturneringer den første onsdag i hver måned med gunstart kl. 16:00.  

Vi spiller forskellige former for holdspil med efterfølgende spisning.  

Efter fællesspisningen er der præmieuddeling til vinderne af dagens match og 
onsdagsmatcherne.  

Order of Merit:  
Vi spiller en gennemgående turnering alle onsdage i hver af de 3 grupper. 

Åbningsturnering:  
Vi starter sæsonen, vanen tro, med stegt flæsk og Texas scramble, onsdag den 3. april 2019.  
Afslutning  
Sidste gang er onsdag den 2. oktober 2019, hvor vi har afslutningsturnering med middag. Som 
afslutning på årets gennemgående turnering kårer vi vinderne af de 3 grupper og - sidst men ikke 
mindst - årets Herreklubmester, som findes blandt de tre gruppevindere, i finalen den 25. 
september 2019.  

Planlagte ture i 2019  
Der er i år planlagt 3 ture til andre gode golfbaner:  

Mölle Golfklubb i Sverige onsdag den 29. maj 2019.  

Fællestur med Dameklubben til Eslövs Golfklubb medio september 2019. (Dato vil blive meldt ud 
senere) 

Skjoldenæsholm Golfcenter i efteråret 2019. (Dato vil blive meldt ud senere).  

Udfordringsturnering  
Udfordringsturneringen mod Dameklubben er fastlagt til lørdag den 24. august 2019. 

Herreklubbens hjemmeside  
På vores hjemmeside fgc.dk/herreklubben/ kan du læse mere om betingelserne for at blive 
medlem. Her kan du også løbende orientere dig om vore planlagte aktiviteter m.v.  

Har du i øvrigt spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Herreudvalget.  


