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Turneringsudvalget i FGC er klar til en ny sæson og vi glæder os til at se rigtigt mange af jer 
til turneringer i 2023  
For at deltage i turneringer kræves det, at du er fyldt 12 år på spilledagen og i nogle 
turneringer er der handicap begrænsninger. 
 
Du tilmelder dig turneringerne i Golfbox, og hvor der er mulighed for fælles morgenmad 
og/eller buffet efter turneringen, tilmeldes dette også i Golfbox.  
De nærmere betingelser for turneringen fremgår ligeledes i opslaget på Golfbox. 
 
Vi vil her kort beskrive de turneringer, der vil være i 2023: 
 
Åbningsturnering 
Gunstart. Slagspil/Stableford turnering hvor alle spiller fra tee 52. Der spilles i op til 3-4 
rækker. Der er parole kl. 8.30, hvorefter vi bevæger os ud mod starthullerne. Efter 
turneringen, vil der være præmieoverrækkelse, og der er mulighed for at tilmelde sig til 
morgenmad og buffet i restaurant Sweet Spot. 
 
Hulspil Single og hulspil Fourball. 
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, der er et begrænset antal pladser, og 
der er rift om dem, så skynd jer at tilmelde jer. 
 
Grevernes Cup. 
Er ifølge Greverne selv, årets turnering . Der spilles Slagspil/Stableford. Efter turneringen 
vil der være mulighed for frokost i restauranten, hvor der ligeledes vil være 
præmieoverrækkelse med store præmier. 
 
Ægtepar turnering. 
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. 
 
Fredensborg Masters. 
Her er det nok de færreste af os der kan deltage. For 2. gang i historien inviterer FGC til elite 
rangliste turnering. Her vil vi alle få god mulighed for at komme op og se noget fantastisk golf 
– vel mødt. (Til høflig orientering ligger handicapkrav til sådanne turneringer omkring 0.) 
 
Klubmesterskab – slagspil. 
KM afvikles fra scratch. Udover det overordnede klubmesterskab der afvikles over 72 huller, 
afvikles der ligeledes KM-årgangsmesterskaber for: juniorer, mid-age, seniorer, veteraner og 
superveteraner i både dame- og herre række alle over 36 huller. Ved overtegning i rækker 
udgår højeste hcp. 



KM i hulspil  
Afvikles over en weekend med begrænset antal deltagere. 
 
HM Dronning Ingrids Vandrepræmie og Prinsessepokalen. 
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. 
 
Afslutningsturnering. 
Gunstart. Slagspil/Stableford turnering. Der spilles i op til 4 rækker. Der er parole kl. 8.30 
hvorefter vi bevæger os ud mod starthullerne. Efter turneringen, vil der være 
præmieoverrækkelse, og der er mulighed for at tilmelde sig til buffet i restaurant Sweet Spot. 
 
 
 
På gensyn i 2023 sæsonen 
Turneringsudvalget 
Sten Juul 
 
 

 
 


