
 
Vi er 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 2022 sæsonen, som betales når du tilmelder dig herreklubben i GolfBox 
(turneringen hedder herreklubbens medlemmer og ligger 31/12-2022). 
Herudover betaler du for at deltage i spisningen på fællesdagene, samt for deltagelse i golfturene. 

 
Herredagene 
I 2022 spilles Herreklubbens turneringer i 4 grupper hen over sæsonen. 
Medlemmerne er opdelt efter HCP i nogenlunde lige store grupper. 
Der spilles stableford i de 4 grupper, dog spiller gruppe elite og gruppe 1 slagspil (netto) den sidste onsdag i 
hver måned. Der er mulighed for at booke starttider i GolfBox, hvor følgende tider er reserveret til 
herreklubben, indtil lørdag morgen: onsdag fra 08:30-10:20 og 14:00-16:50. 

 
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. 
I år afvikles åben herredag den 5. juni (dette er en søndag/fars dag/pinsedag) fremadrettet vil åben 
herredag altid ligge 5. juni, så varm op under dine venner og inviter til en fantastisk dag på golfbanen. Der 
vil grundet åben herredag være ”almindelig” herredag onsdag den 1. juni. 
3 august regner vi med at udfordre vores nye venskabs herreklub fra Mølleåen, til en drabelig duel på vores 
bane, med gunstart klokken 16 (spilleform tilgår), vi vil ligeledes blive inviteret til Mølleåen, forventeligt i 
foråret/starten af sommeren, hvor vi skal prøve at give dem tørt på, på deres hjemmebane. 

 
Order of Merit: 
Vi spiller en gennemgående turnering alle onsdage i hver af de 4 grupper. 

 
Herreklubmesterskab i hulspil 
Vi fortsætter successen med at afholde herreklubmesterskab i hulspil. Det kræver dog minimum 16 
deltagere. Så skynd dig at tilmelde dig her: hulspilsmesterskabet. Hulsspilsmatcherne behøver man ikke at 
spille om onsdagen! 



 
Eclectic 
Igen i år vil vi i sommerperioden lave en eclectic turnering, denne turnering skal man ikke tilmelde sig, den 
bliver lavet automatisk ud fra de runder man spiller i juli og august. Der bliver i år spillet i de 4 grupper uden 
handicap i elitegruppen, slagspil netto i gruppe 1 og stableford i gruppe 2&3. 
 

Afslutning 
Sidste gang er onsdag den 5. oktober 2022, hvor vi har afslutningsturnering med middag. 
Som afslutning på årets gennemgående turnering kårer vi vinderne af de 4 grupper og 
- sidst men ikke mindst - årets Herreklubmestre, som findes blandt de fire gruppevindere, i finalen den 28. 
september 2022 (finalen mellem gruppevinderne og hulspilsfinalen spilles begge denne dag, medmindre 
der er sammenfald mellem spillerne i finalerne). 

 
Planlagte ture i 2022 
Der er i år planlagt 3 ture til andre gode golfbaner: 
En spændende klub i Sverige onsdag den 18. maj 2022. 
Fællestur med Dameklubben til Eslöv i august 2022. 
En spændende klub i Danmark torsdag den 15. september 2022. 

 
Udfordringsturnering 
Udfordringsturneringen mod Dameklubben er fastlagt til lørdag den 28. maj 2022. 

 
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. 

Nyhedsbreve 
Du vil når du melder dig ind i herreklubben, automatisk blive tilmeldt alle kategorier af vores nyhedsbreve, 
du kan, til enhver tid, selv afmelde dig nyhedsbrevene ved hjælp af linket nederst i nyhedsbrevs e-mails, 
eller ændre præferencer, for hvilken type nyheder du ønsker. Lige nu er der følgende kategorier: Generelt, 
fælles herredage, gennemgående turneringer/almindelige onsdage og fælles ture. Du er som medlem af 
herreklubben automatisk tilmeldt alle kategorierne, men du kan frit afmelde dem der ikke er interessante 
for dig. 


