Turneringsudvalget i FGC håber at se rigtig mange af jer til turneringer i 2019.
For at deltage i turneringer kræves det, at du er fyldt 12 år og i nogle turneringer kræves
yderligere EGA-handicap på max 49 (se under den enkelte turnering, hvad der kræves).
Du tilmelder dig turneringerne i Golfbox, og hvor der er mulighed for fælles buffet efter
turneringen, tilmeldes dette også i Golfbox.
Vi vil her lige kort beskrive de turneringer, der vil være i 2019.
Åbningsturnering 13. april
Gunstart. Slagspil/Stableford turnering hvor alle spiller fra tee 52. Der spilles i 4 rækker. Vi
starter med fælles morgenmad kl. 8.00, parole kl. 8.30, hvorefter vi bevæger os ud mod start
hullerne. Efter turneringen, vil der være præmieoverrækkelse, og der er mulighed for at
tilmelde sig til buffet i restaurant Sweet Spot.
SPIL & SPIS første gang 26. april
Spil & Spis er et nyt koncept, vi vil afholde 5 fredage i løbet af sæsonen. Vi laver en gunstart kl.
17.00 og spiller 9 huller. Turneringsformen vil være forskellig fra gang til gang, men vil altid
være en form for socialt spil, fx Texas Scramble, Mulligan og ”bolle” match, etc. Efter
turneringen spiser vi fælles grillmad (afhænger lidt af vejret) i restaurant Sweet Spot. Spil &
Spis spilles efterfølgende d. 31/5, 28/6, 23/8 og 20/9.
KM i hulspil starter 1. maj
Afvikles løbende over sæsonen. Der spilles fra scratch, og der er et begrænset antal pladser i
turneringen. Laveste hcp har fortrinsret.
Hulspil single og hulspil Fourball starter 1. maj
Afvikles begge løbende over sæsonen. Spillerne får deadline for, hvornår en runde skal være
færdigspillet, og aftaler selv indenfor tidsfristen, hvornår de spiller. I Single turneringen
spiller man individuelt, mens der i Fourball spilles i par.
HM Dronning Ingrids Vandrepræmie og Prinsessepokalen 19. maj
Dronningepokalen er klubbens uofficielle netto klubmesterskab. Dronningepokalen og
Prinsessepokalen spilles henholdsvis af spillere over og under 18 år med et spil hcp på max.
27. Der spilles med 7/8 hcp, og der spilles over 36 huller.
Grevernes Cup 29. juni
Er ifølge Greverne selv, årets turnering. Der spilles Slagspil/Stableford i 3 lige store rækker.
Efter turneringen vil der være mulighed for buffet i restauranten, hvor der ligeledes vil være
præmieoverrækkelse med store præmier.
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Ægteparturnering 30. juni
Spilles som en foursome turnering med max tildeling af slag på 36. Ægtepar og samboende
kan deltage. Der vil være mulighed for buffet i restaurantren under den efterfølgende
præmieoverrækkelse.
Invitationsturnering 3. august
Her er der mulighed for at invitere en gæst fra en anden klub med for at spille vores dejlige
bane. Der spilles Fourball, og der er efter turneringen buffet i restauranten. Gæsten skal ikke
betale greenfee men blot turneringsfee.
Klubmesterskab 31. august og 1. september
KM afvikles fra scratch. Udover det overordnede klubmesterskab der afvikles over 72 huller,
afvikles der ligeledes KM-årgangsmesterskaber for: juniorer, mid-age, seniorer og veteraner i
både dame- og herre række alle over 36 huller. Ved overtegning i rækker udgår højeste hcp.
Månedsturnering 14. september og Afslutningsturnering 19. oktober
Gunstart. Slagspil/Stableford turnering. Der spilles i 4 rækker. Der er parole kl. 8.30 hvorefter
vi bevæger os ud mod start hullerne. Efter turneringen, vil der være præmieoverrækkelse, og
der er mulighed for at tilmelde sig til buffet i restaurant Sweet Spot.

Udover ovennævnte turneringer holder Dame og Herre klubberne deres årlige
udfordringsturnering d. 24. august, ligesom Juniorafdelingen holder deres årlige
generationsturnering d. 29. september.
På gensyn i 2019 sæsonen
Turneringsudvalget

