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Beretningen dækker regnskabsåret 2020 / 2021, men da der er et sammenhæng mellem regnskabsårene, 

vil enkelte passager berøre 2021 / 2022. 

Vinteren 2020/2021 var en for golfbanen en god vinter og banen fik en tidlig og optimale start.   

Greenkeeperne var meget tilfredse med det gode vejr. De fik til opsætningen af banen til sæsonstarten, så 

banen var, efter årstiden og det udførte drænarbejde, i rigtig god stand – tak for det.  

 

Vi nåede ikke i mål med drænprojektet i 2020 på grund af en senere opstart grundet myndigsbehandlingen 

og samtidig har entreprenøren fundet rigtig mange sten i undergrunden.  

Ved denne regnskabsperiodes start stoppede vi arbejdet med dræn på 18-huls banen. Vi manglede da kun 

enkelte render på hul 2. Resterende drænarbejde på 18-huls banen og hele par 3 banen blev gennemført i 

2021. Da golfsæsonen startede i foråret 2021, kunne det tydeligt mærkes og ses, at drænarbejdet har 

forbedret banen væsentligt. 

Vi indgik en aftale med kommunen, så ved årsskiftet fik vi udbetalte restbeløbet på bevillingen på 

drænarbejdet, så vi selv kunne afregne med de resterende arbejder. Alt er afregnet uden ekstrabetaling for 

FGC. 

 

Søerne er blevet oprenset og vi forsøger løbende at vedligeholde søerne, så de ikke bliver så tilgroet igen. 

Der er igen installeret springvand i søen ved hul 18. 

Overfladevand fra MEESE C’s befæstede arealer er rørlagt gennem golfbanen. Røret afbrydes af et 

forsinkelsesbassin. Fra bassinet fortsætter røret under golfbanens hul 14 og ender i et 

betonhul/flisegrav tæt på volden der adskiller overdrev ved Ullerup Bæk og golfbanearealet.  

Desværre har vi de seneste år mange gange konstateret ved ekstreme regnvejrshændelser, at 

forsinkelsesbassinets kapacitet ikke står mål med den mængde vand der kommer fra de befæstede 

arealer ved MESSE C. Regnvandet ender derfor med at blive forsinket af golfbanearealet mellem 

forsinkelsesbassinet og volden. Dette medfører at arealet ved hul 14 ikke kan holdes på det niveau 

som golfklubbens medlemmer og gæster forventer. Vi oplever ligeledes at røret gennem volden fra 

betonhul/flisegrav til overdrev ofte slemmes til således der opstår en alt for stor en sø på 

golfbanearealet. 

Vi er i en positiv dialog med Fredericia Spildevand for at finde en løsning, hvor golfbanen ikke er en del 

af afvandingen af andre arealer og hvor betonhullet/flisegraven fjernes. 

Vi har ansat Rikke Friis som sekretær, hvilket er en stor hjælp for Martin og en god service for vores 

medlemmer og gæster.  

Martin A. Sørensen valgte efter grundige overvejelser at opsige sin stilling som chefgreenkeeper i FGC 

til fratrædelse ultimo marts 2020. 

Vi søgte straks efter en ny chefgreenkeeper og efter samtale med fire kompetente ansøgninger valgte 

vi Rune Gundtoft, som straks tiltrådte stillingen. Rune er indgået i greenkeeperteamet og det er vores 

indtryk at samarbejdet fungerer yderst tilfredsstillende. 

Desværre måtte vi tage afsked med Ann, som ønskede nye udfordringer, så vi måtte igen på markedet 

for at finde en dygtig medarbejder. Valget faldt på Bo Korkendrup, som startede straks og blev hurtig 

integreret i teamet. Bo har dog valgt at opsige sin stilling pr. november i år, så vil vi til foråret søgen en 

ny greenkeeper. 

Det nye indendørs træningscenter blev indviet den 9. oktober 2020 under overværelse af Dansk Golf 

Unions direktør Morten Backhausen og formanden for paragolf Danmark Renè Elley. Ved denne 

lejlighed overragte Morten Backhausen FGC et diplom, som bekræfter, at FGC opfylder DGU´s og 

Paragolfsport Danmarks betingelser for at være ”Paragolf ressourceklub”. En anerkendelse der gives 

til DGU klubber som udviser en særlig interesse for at fremme paragolf i Danmark. 
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Golfcentret vil ud over at være en stor forbedring for medlemmerne også være et stort aktiv for 

klubbens samarbejde med Ældresagen, Samklang Fredericia og byens folkeskoler. 

Det er vores forventning at golfcentret vil være en vigtig del af det sociale sammenhold i klubben, idet 

unge som ældre ud over træningsmulighederne hele året også kan inddrage centret i klubaktiviteterne 

og det sociale liv.  

Det sociale liv i klubben er meget vigtigt, det giver større mulighed for at holde på medlemmerne og 

tiltrække nye og samtidig kan det opbygge venskaber og gode relationer der varer hele livet. 

Det er vores håb, at vi kan styrke det sociale engagement i vinterperioden. Vores ”Klubudvalg”, som i 

samarbejde med alle klubber i klubben og cafeen siden starten af året, har koordineret alle klubber i 

klubbens turneringsplaner og tilrettelagt fællesarrangementer, har evalueret forløbet og vil fortsætte 

med at gennemfører interessante arrangementer. I den forbindelse vil vores nye golfcenter også blive 

inddraget i det sociale klubliv. 

Kan vi give golfspilleren og dennes familie mulighed for gode oplevelser i klubben, giver det større 

mulighed for at holde på medlemmerne og tiltrække nye. I starten af 2018 besluttede bestyrelsen 

følgende målsætning: 

”I Fredericia Golf Club spiller vi golf hele året ... og vi gør meget mere end det, vi sørger for at 

opbygge venskaber og gode relationer der varer hele livet.” 

Med det menes, at vi skal have forlænget sommergolfen med én måned i begge ender og forbedret 

muligheden for at spille vintergolf og så skal vi have et større indendørs golfcenter med forbedrede 

træningsforhold. Vi skal også have forbedret det sociale liv specielt om vinteren. 

Store mål, men efter at baner er blevet drænet, golfcentret er taget i brug og klubudvalgets 

igangværende arrangementer, er vi snart i mål. 

Café Albatros valgte at opsige deres forpagtningsaftale ved udgangen af 2020, hvilket var meget 

beklageligt.  

Vi gik straks i gang med at leder med lys og lygte efter deres afløser og efter samtale med nogle gode 

emner, valgte vi at indgå forpagtningsaftale med Din Madpartner.   

Cafeen, som nu heder Café Clava, er en del af Din Madpartner ved Pernille Jul Nielsen.  

Der har i perioden været nogle opstartsproblemer, som for en stor dels vedkommende skyldes covid-

19 og corona smidte i Din madpartner. Cafeen har leveret meget fin mad til vores arrangementer, men 

ikke altid til de aftalte tider. Der har også været problemer med at få dagligdagen til at fungere, så vi 

har gennem møder os imellem, forsøgt at få cafeen til at leve op til vores forventninger. Det har 

desværre ikke været muligt, så vi har valgt at opsige vores samarbejde og igen forsøge at finde en ny 

samarbejdspartner til cafeen.  

Forpagtningsaftalen er opsagt pr 1.12. 2021 og ophører pr. 28.02.2022. 

 

Økonomi: 

Økonomisk set, så har regnskabsåret været et godt år. Vi har realiseret et overskud på tkr. 536 som er 

tkr. 436 bedret end budgettet. 

Indtægterne er på tkr. 6.614 og et budgettet var på tkr. 6.175, en afvigelse på tkr. 439 som 

bl.a. udgøres af en medlemsfremgang i året på 43. 

Rente- og omkostningsforbruget er på tkr. 6.078 mod et budget på tkr. 6.075. Her er der 

bl.a. anvendt omkostninger til indendørs træningsfaciliteter, samt til bænke og 

skraldespande på golfbanen.   

Per vil senere, under dagsordenens punkt 3 gå mere i detaljer med de enkelte regnskabsposter. 
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Baneudvalget: 

Endnu et år er lagt bag os og hvilket et år. 

2021 startede som det plejer med en ordentlig gang regn, men efterfuldt af en meget kold forsommer.  

I samme periode opsagde vores daværende Chef Greenkeeper sin stilling for at søge nye udfordringer, 

så vi måtte i gang med at finde en ny til at tage over og valget faldt på Rune Gundtoft, som straks gik i 

gang med pleje af banen. 

Det har været en fornøjelse at følge den nye måde at tænke pleje ind i på vores smukke bane, nye tiltag 

som hurtigt har afspejlet sig på banen, til glæde for golfspillerne. 

Så en stor tak til Greenkeeperne. 

Dræning af de sidste huller på stor bane og par 3 banen blev også afsluttet i foråret, det har været en 

fornøjelse at følge arbejdet på banen, som allerede har vist sit værd. En stor tak skal lyde til Fredericia 

Kommune for hjælp og samarbejdet, som vi glæder os til at fortsætte med.  

I forbindelse med oprensning af søerne, har vi haft en del alge problemer, som blandt andet Søren 

Eske Christensen har stået for. Vi har i den forbindelse indkøbt springvand til søen på hul 18, som 

længe har været et ønske. 

En stor tak skal også lyde til Tirsdagsdrengene for den store hjælp de yder i klubben, og her er de så 

igen på banen for at klargøre skraldestativer til vores nye tiltag med nye bænke på flisebelagt bund, 

som er påbegyndt på par 3 hullerne, og som vil blive udvidet rundt på hullerne. 

Teestederne på stor bane vil blive sat i fokus, de trænger til en overhaling, både med opretning og 

sprinklere, så bliver næste projekt i 2022. 

Par 3 banen trænger også til en del opmærksomhed af Greenkeeperne i 2022, så der bliver nok at se til 

i årene fremad. 

Klubhusudvalg: 

Bag skabene er nu genopført efter udvidelse af indendørscentret.  

Køkkenfaciliteterne er blevet forbedret med kølerum og mere plads til fryserne.   

På den nye facade i mellembygningen er opsat tavler, som giver en oversigt over, hvem der støtter 

Fredericia Golf Club.   

Indretningen i østfløjen er blevet forbedret med nye borde og en anden placering af 

indtjekningsstedet, hvilket giver bedre overblik for kontorpersonalet.  

Denne forbedring er udført dels af håndværkere, men ikke mindst af vores tirsdagsdrenge. Stor tak til 

dem.  

Som i nok har opdaget er vi i gang med at forskønne områderne ved klubhuset. Der er sket en grov 

regulering af terrænet og arealet er blevet pålagt muld og tilsået med græs. Skråningen mellem 

terrassen og den lille sø ved hul 18 vil blive tilplantet med bunddækkeplanter. 

Vi er startet op på etablering af flisebelagt plads til bænk, skraldespande og boldvasker på par 3 

hullerne. Arbejdet fortsætter på resten af banen. 

Der er udlagt store sten til begrænsning af den lille p-plads og udlagt nyt grus på den store p-plads. 

 

Rekrutterings- og fastholdelsesudvalg: 

Der har grundet COVID-19 ikke været afholdt møder i udvalget i sæson 2020/2021. Udvalget 

besluttede i foråret 2021 at fortsætte og fokusere på allerede eksisterende aktiviteter: Golf for borgere 

med kroniske sygdomme, golf med ældre sagen, Golfens Dag 2021, Spil med dag 2021, det frie 

træningstilbud til medlemmer med HCP på 36 eller derover.   
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Begynderudvalg: 

Begynderudvalget i Fredericia golfklub har I 2021 atter haft et travlt år. Udvalget har clearet 41 dags 

dato og forventer en 4 til 5 stykker endnu, da banen stadig er fantastisk og der også er fantastiske 

nygolfere. 

Der vil stadig være ca. 70, der føres over i 2022 sæsonen og dem prøver vi at fastholde med 

indendørsgolf til vinter. Vi har haft en fantastisk sæson og vi har arbejdet med dejlige positive 

mennesker. Vi har et super godt samarbejde med træneren. 

I år har vi fået flere henvendelser fra andre dele af klubben, hvor de gerne vil rose os for vores arbejde 

og det er vi meget glade for. Nogen har endda spurgt om vi har været på tålmodighedskursus, 

men, nej det har vi ikke. 

Banen, par 3 banen, har også stået flot i år, omend det lidt længere græs er et større problem for 

begyndere end det er for øvede. 

Vi ser frem til sæsonen 2022, hvor vi siger farvel til et udvalgsmedlem, men goddag til to nye. 

Dejligt der stadig kommer henvendelser, om vi har brug for hjælp. Lad det endelig fortsætte.  

Året sluttes med et møde, om året der gik og om nye tiltag for næste år. Der er nye tiltag i støbeskeen.  

 

Juniorudvalg og Eliteudvalg: 

Vores Elite Ungdomsrække hold i Danmarksturneringen vandt sølv 

Vi har i 2021 deltaget i Danmarksturneringen for ungdomshold. Holdet vandt vest-rækken foran 

Kolding Golfklub. Det betød at vi skulle i slutspil, og spille om DM titlen. Der blev spillet finalespil på 

Great Northern i Kerteminde. Lørdag spillede vi semifinale mod Kokkedal, FGC vandt 4-3 og vi var klar 

til søndagens finale mod Smørum, som havde slået Kolding i deres semifinale. Vi tabte finalen, men er 

utrolig stolte over vores sølvmedalje, en fantastisk præstation af de unge mennesker.  

Holdet bestod af Simon Lagoni – Christoffer Nissen – Simon Poulsen – Nicolai Aaquist og Niklas Utzon 

Lund samt Holdleder Søren Aaquist.   

Status på udvalgsarbejdet 

I vanlig stil startede planlægningen i den mørke vintertid i starten af året. Fokus var ret klar – 

Optimering af træning, opdeling i mindre hold, socialt samvær blandt de unge, fastholdelse og 

rekruttering, samt deltagelse i kursus for Begynder- & Juniortræner uddannelsen. Udbygge 

samarbejdet med Lillebælt og Kellers golfklubber. Derudover skulle opgaverne fordeles og ny sæson 

planlægges med særlig fokus på 3 nedenstående punkter. 

• Fastholde juniorerne   

• Få de ny-clearede juniorer i gang med turneringer 

• Rekruttering nye juniorer  

Status ved sæsonens afslutning 

• Fastholdelse er på niveau 

• Rekruttering ikke tilfredsstillende, medlemsantal kun øget med 1, selvom vi i 2021 som vanligt 

deltog i Fredericias Kommunes Ferie-sjov i ugerne 28-39 & 31-32 med deltagelse af 39 unge 

mennesker fordelt på fire hold. Vi havde også besøg fra flere skoleklasser fra byens skoler, 

samt fra FGU, plus vi deltog i skolernes Idrætsfestival. 245 elever har i løbet af sæsonen været 

på besøg i FGC 

Rekruttering 

Status på juniormedlemmer per 30-09-2021 

• Juniorer 6-12 år: 22  

• Juniorer 13-18 år: 21 
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• Mod antal 30-09-2020 

• Juniorer 6-12 år: 21 

• Juniorer 13-18 år: 21 

Vi tror dog, at vi kan opnå større tilgang af juniorer i 2022, hvis vi fortsætter samarbejdet med 

skolerne. I 2022 deltager vi bl.a. i ”skolernes bland selv idræt”, og der er på nuværende tidspunkt 

aftalt forløb med flere skoleklasser. 

 

Klubudvalget: 

I efteråret 2020 blev planerne omkring aktiviteter i klubudvalget udfærdiget i håb om, at Covid 

udviklingen ville gøre det muligt at gennemføre hele eller blot dele af de programsatte aktiviteter. 

Dette lod sig desværre ikke gøre. Et nyt tiltag så dagens lys i foråret 2020.  

Et hold FGC-medlemmer tog initiativ til at gøre hovedrent i klubhuset.  

Efterfølgende blev der nedsat arbejdshold, torsdagspigerne, der ugentlig på skift har rengjort 

klublokalerne.  

Dette arbejde vil fortsætte i sæson 2022. 

Tak for jeres indsats.  

 

Sponsorudvalg: 

FGC-sponsorudvalget, som i skrivende stund består af Carsten Nygaard Lund, Paw Hjelmberg Laursen, 

Erik Madsen og Martin Libak, har i løbet af sæson 2021 vinkede farvel til 3 udvalgsmedlemmer.  

Lars Jensen udtrådte grundet job- og golfklub skifte i efterår 2020. Mogens G. Andersen ønskede i 

efteråret 2020 at udtræde af udvalget efter 8 års tro tjeneste i klubbens sponsorudvalg. Jan Svanborg 

ønskede ligeledes at udtræde grundet en skade der forhindrer ham i at spille golf. Der skal lyde en stor 

tak til alle tre for deres arbejde og indsat i udvalgsarbejdet. En ekstra stor tak skal gå til Mogens G. 

Andersen som igennem 8 sæsoner har været en af udvalgets bærende kræfter. 

I udvalget vil vi meget gerne være 5-6 personer, så vi søger nye udvalgsmedlemmer, som har lyst til at 

hjælpe Fredericia Golf Club med indgåelse af nye og forlængelse af eksisterende 

sponsorater/samarbejdsaftaler. Hvis man vil høre mere om udvalgets arbejde kan Martin Libak 

kontaktes i klubhuset eller på telefon 7592 3033.   

Vi er meget beærede over at stort set alle eksisterende sponsorer i FGC har fortsat deres samarbejde 

med og støtte til Fredericia Golf Club i sæson 2021. I løbet af året er det endvidere lykkes for os at 

udvide antallet af sponsorer / samarbejdspartnere, hvilket vi er stolte af. 

 

Årets samarbejdspartnere / sponsorer i Fredericia Golf Club:   

Klik på firmanavnene for at læse mere om klubbens samarbejdspartnere/sponsorer 

ADP A/S Fynske Bank P. Fournaise A/S 

Advokatgruppen GF Forsikring Trekantområdet P.L. Jessen ApS 

Auto-Centralen A/S Handelsbanken PR Offset 

Autohuset Vestergaard A/S HH Køreskolen PriceWaterHouseCoopers 

Bankdata  IT WIT ApS Randal Beton ApS 

Board Advisors Sparekassen Danmark Rapollo Resins 

Business Fredericia Jysk Service ApS RHB Development 

Carl Stahl A/S Karvil Biler Royal Unibrew A/S 

Computer Care Kentaur A/S RSM Danmark 

Davidsen Tømrerhandel A/S  KM Telecom A/S SM Entreprenørfirma A/S 

https://www.adp-as.dk/
https://www.fynskebank.dk/
https://p-fournaise.dk/
https://advokatgruppen.dk/
https://www.gfforsikring.dk/gftrekantomraadet
https://pljessen.dk/
https://www.autocentralen.com/
https://www.handelsbanken.dk/da/
https://www.proffset.dk/
https://www.autohuset-vestergaard.dk/
http://www.hh-koereskolen.dk/
https://www.pwc.dk/
https://www.bankdata.dk/
https://www.it-wit.dk/
https://randal-beton.dk/
https://boardadvisor.dk/
https://jutlander.dk/sparekassendanmark
https://rapollo.dk/
https://businessfredericia.dk/arrangement/business-fredericia-golf-og-netvaerksdag-save-the-date/
https://jyskserviceaps.dk/
https://www.rhbdevelopment.dk/
https://carlstahl.dk/
https://www.karvil.dk/
https://royalunibrew.dk/
https://www.computer-care.dk/
https://www.kentaur.com/da-dk/dk
https://www.rsm.global/denmark/da
https://www.davidsenshop.dk/
http://km-telecom.com/
https://sm-entreprenorfirma.dk/
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Deber Ventilation Linde Group Spar Nord 

Findminrejse.dk Mr. Fredericia Stage Advokat firma 

Fredericia Auto-Service A/S M. Rasmussen Middelfart A/S  Sydbank 

Fredericia Shipping A/S O Stein Telesikring 

Fuglsangcentret OK Benzin Vikiallo 

Funsport Vejle Ole´s Olie Vinspecialisten Fredericia 

 

Vi håber at klubbens medlemmer vil støtte og benytte sig af de sponsorer som støtter Fredericia Golf 

Club. 

Det samlede sponsorbeløb som klubbens sponsorer har støttet FGC med i 2021 er tkr. 450. Hertil 

bidrager klubbens samarbejdsaftaler ligeledes med salg af medlemskaber og greenfeebilletter. Det 

totale brutto beløb fra årets samarbejdsaftaler udgør tkr. 730.   

Fredericia Golf Club er af Dansk Golf Union udnævnt som ”paragolf ressourceklub” grundet de 

indendørs faciliteter vi stiller til rådighed for alle danske paragolfere. Fra 2021 har vi et nyt intiativ på 

trapperne. Fredericia Golf Club ønsker at stille buggys til rådighed for alle danske paragolfere kvit og 

frit når de besøger os. Dette initiativ for at fremme dansk paragolf endnu mere.  

I skrivende stund har vi fået bevilget to meget flotte fondsdonationer til initiativet fra FYNSKE BANK 

og SPAREKASSEN DANMARK (tidl. Jutlander Bank) – Tusind tak for jeres STORE støtte til vores nye 

initiativ.    

 

I foråret oplevede vi at en mangeårig samarbejdspartner/sponsor valgte at støtte en af vores Klubber i 

klubben i stedet for Fredericia Golf Club. Denne udvikling finder vi uheldig og i udvalget håber vi der 

var tale om en enlig svale. Klubbens sponsorudvalg gør en stor indsats til gavn for HELE Fredericia 

Golf Club og vi henstiller derfor til at alle KIK formænd/bestyrelser altid aftaler ”større” sponsorater 

med klubbens sponsorudvalg.    

 

Regel og Hcp.udvalg: 

I starten af 2019 fik vi nye Golfregler og her i begyndelsen af 2021 fik vi nye Handicapregler. 

Igangsætningen af begge opgaver er forløbet uden de store besværligheder. 

De gode oplevelser vi fik i 2020 med hensyn til udendørs regelundervisning for begyndere, 

er vi fortsat med her i 2021, dog i grupper af ca. 10 personer. 

Der har være ca. 60 nybegyndere til disse regelundervisninger. 

Igen i år har vi besvaret regelspørgsmål fra medlemmerne og nogle medlemmer er blevet 

skønsmæssig handicapreguleret. 

Banemarkeringerne er blevet vedligeholdt af Bent Stenmann igen i år, og tak til Bent for arbejdet.  

Det er altid muligt, at rette henvendelse til udvalget om spørgsmål, vedrørende Golfreglerne og 

Handicapsystemet.  

 

Turneringsudvalg: 

Årets turneringsprogram i FGC startede d. 27. marts 2021 med årets Funsport Åbningsturnering. Der 

var stor opbakning til årets åbningsturnering med 144 deltagere. Af hensyn til COVID-19 blev 

turneringen gennemført med løbende start fra hul 1. 

St. Bededags turneringen blev i 2021 sponseret af Handelsbanken. 95 deltagere deltog i turneringen, 

som ligeledes blev gennemført med løbende start af hensyn til COVID-19.   

D. 13. juni afviklede turneringsudvalget i samarbejde med juniorudvalget årets First Lease Masters 

ved Autohuset Vestergaard. Autohuset Vestergaard sørgede på dagen for et ekstraordinært flot  

https://www.deberventilation.dk/
https://www.linde.com/
https://www.sparnord.dk/
https://www.findminrejse.dk/
https://www.mr.dk/butik/mr-fredericia
https://www.stage.dk/
https://www.fredericia-autoservice.dk/
https://www.mras.dk/
https://www.sydbank.dk/
https://www.fredericiashipping.dk/
https://ove-stein.dk/
https://www.telesikring.dk/
https://www.fuglsangcentret.dk/
https://www.ok.dk/
https://vikiallo.dk/
https://www.funsport.dk/
https://www.oles-olie.dk/
https://www.hjhansen-vin.dk/vinspecialisten-fredericia?gclid=Cj0KCQjwqp-LBhDQARIsAO0a6aJH7sxLAuhA74abS6oDfmKSOJDwj3nVnj9BpVLwzOaZBCyfutJn3psaAtsBEALw_wcB
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præmiebord samt en udstilling af rigtig mange flotte biler på området omkring klubhuset. Turneringen 

blev absolut et af årets helt store højdepunkter med 96 deltagere. Turneringen blev afviklet med 

gunstart og efterfølgende fælles spisning. First Lease Masters ved Autohuset Vestergaard blev derved 

klubbens første ”sociale” turnering efter 18 mdr. med COVID-19 restriktioner. 

I Juli måned gennemførte vi årets Golfhæftet Trophy og årets World Amateur Golfers 

Championship, begge turneringer med eksterne medarrangører i form af Golfhæftet og Greentime. 

Golfhæftet Trophy greensome turneringen var igen i 2021 en succes med 60 deltagere.  World 

Amateur Golfers Championship savnede for andet år i træk desværre deltagere. Som konsekvens heraf 

har vi besluttet ikke at gentage turneringen i 2022. 

I samarbejde med Blommenslyst GK og Golfklubben Lillebælt gennemførte vi også i juli måned den 

altid succesfulde turnering Fynske Bank TRIO CUP over 3 dage med en turneringsrunde på 

henholdsvis Blommenslyst GK, Golfklubben Lillebælt og Fredericia Golf Club.  

D. 29. august kårede vi årets FGC klubmestre. I 2021 deltog i alt 60 spillere i henholdsvis de åbne og de 

aldersbestemte klubmesterskaber. Vi er rigtig glade for det nye turneringsformat som vi begyndte 

med i 2018, det medfører fortsat mange på terrassen i forbindelse med præmieoverrækkelserne. Årets 

klubmesterskaber blev gennemført i fint solskinsvejr og der var mange gode scores af de nye 

klubmestre – STORT tillykke til årets FGC Klubmestre 2021. 

Vores årlige fest og fødselsdagsturnering blev i år gennemført i et lidt ændret format. Det planlagte 

turneringsponsorat med MR. Fredericia blev grundet manglende tilmeldinger gemt til 

åbningsturnering 2022. Aftenens fest blev ændret til en fælles frokost umiddelbart efter golfrunden, 

denne ændring skete ligeledes grundet manglende tilmelding. Vi må i turneringsudvalget nu i 

tænkeboks omkring om der fortsat er basis for en Fest og Fødselsdagsturnering i FGC i den kommende 

sæson. 

Vi sluttede sæsonen af, med Sydbank som sponsor på årets Løvfaldsturnering, 100 tilmeldte, gunstart, 

og fælles spisning i Café Clava.  

Tusind tak til Funsport, Handelsbanken, First Lease ved Autohuset Vestergaard, Fynske Bank, 

Tøjbutikken MR. Fredericia og Sydbank for at sponsorer årets mange gode turneringer i Fredericia 

Golf Club. Vi håber at alle FGC-medlemmer vil benytte de virksomheder som støtter og sponsere 

Fredericia Golf Club.    

Tak til Café Clava for samarbejdet gennem sæson 2021. Vi må være ærlige og nævne at forplejningen og 

manglende overholdelse af aftaler i forbindelse med årets Fest og Fødselsdagsturnering og 

Løvfaldsturnering var utilfredsstillende. 

Tak til hele greenkeeperteamet for godt arbejde og gode oplevelser på banen og ikke mindst på greens. 

 

Afslutningsvis skal der lyde endnu en stor tak til sekretariatet, greenkeeperteamet, udvalgene, 

torsdagspigerne, tirsdagsdrengene og alle, der er i årets løb har lagt mange timer og kræfter i 

at få FGC til at fungere. 

 

På vegne af bestyrelsen 

Erik Ipsen 

Formand 

 


