Årsberetning fra Turneringsudvalget – 2022
Årets turneringsprogram i FGC startede d. 4. april 2022 med årets MR. Fredericia og Alberto Golf
Åbningsturnering 2022. Der var som altid stor opbakning til årets åbningsturnering med 122
deltagere. Skønt var det at vi endelig kunne afholde åbningsturneringen uden hensyntagen til COVID19.
I 2022 forsøgte vi med en ”Stafet for livet” turnering i stedet for en St. Bededagsturnering. Turneringen
blev sponsoreret af FUNSPORT . 51 deltagere deltog i turneringen og i forbindelse med turneringen
blev der indsamlet kr. 6.375,- til Kræftens Bekæmpelse.
D. 29. maj afviklede turneringsudvalget i samarbejde med juniorudvalget vores traditionsrige First
Lease Masters ved Autohuset Vestergaard. Autohuset Vestergaard sørgede igen i 2022 for et
ekstraordinært flot præmiebord samt en udstilling af rigtig mange flotte biler på området omkring
klubhuset. Turneringen er og forbliver et af årets helt store højdepunkter med 96 deltagere.
Tirsdag d. 21. juni afviklede vi PINK Cup Støt Brysterne turnering. Turneringen blev arrangeret med
en formiddagsgunstart kl. 9:30 samt en eftermiddags gunstart kl. 15:30. Turneringen blev en rigtig
hyggelig festdag, hvor de 112 deltagere både herrer og damer havde iført sig Pink. I forbindelse med
turneringen kunne vi efterfølgende sende kr. 17.110,- afsted til Kræftens Bekæmpelse. Tusind tak til
Vinspecialisten Fredericia for at støtte turneringen med flotte rosé vinpræmier.
I Juli måned gennemførte vi årets Under Par Challenge By Golfhæftet (tidl. Golfhæftet Trophy).
Turneringen havde ekstern medarrangør i form af Golfhæftet. Under Par Challenge By Golfhæftet
greensome turneringen var igen i 2022 en succes med 48 deltagere.
I samarbejde med Blommenslyst GK og Golfklubben Lillebælt gennemførte vi 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. 28. august kårede vi årets FGC klubmestre. I 2022 deltog i alt 61 spillere i henholdsvis de åbne og de
aldersbestemte klubmesterskaber. Årets klubmesterskaber blev ligesom i 2021 gennemført i fint
solskinsvejr og der var mange gode scores af de nye klubmestre – STORT tillykke til årets FGC
Klubmestre 2022.
Vores årlige fødselsdagsturnering har været under lup i 2022 og vi besluttede os for at gennemføre
turneringen uden aftenfesten. På trods af at Torsdagsherrerne uheldigvis var taget til Tyskland samme
weekend blev turneringen en succes med 90 deltagere. Vi glæder os til 2023 hvor vi i forbindelse med
fødselsdagsturneringen fejre golfbanens 30 års jubilæum.
Vi sluttede sæsonen af, med Sydbank som sponsor på årets Løvfaldsturnering, 110 tilmeldte, gunstart,
og fælles spisning i Café Spoon.

Tusind tak til Funsport, First Lease ved Autohuset Vestergaard, Fynske Bank, Tøjbutikken MR.
Fredericia, Alberto Golf, Vinspecialisten 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 Spoon for samarbejdet gennem sæson 2022. Efter et til tider meget svært samarbejde med
Café Clava i 2021, har det været en sand fornøjelse at samarbejde med Jane Poulsen og Café Spoon i
2022. Alle aftaler omkring forplejning og drikkevarer er blevet efterlevet fuldstændigt.
Tak til hele greenkeeperteamet for meget flotte golfbaner i forbindelse med vores turneringer. Jeres
ekstra indsats har givet medlemmer og gæster ekstra gode oplevelser i forbindelse med deltagelse i
turneringerne.
Kasper Jensen, Frank Lagoni, Kim Laursen og Martin Libak
Turneringsudvalget

Årsberetning KORT version fra Turneringsudvalget – 2022
Turneringsudvalget i Fredericia Golf Club har i sæson 2022 oplevet en rigtig flot medlemsopbakning til
klubbens turneringsprogram. Der er alt i alt blevet arrangeret 9 klubturneringer i sæson 2022 med
deltagelse af i alt 751 deltagere.
Tusind tak til Funsport, First Lease ved Autohuset Vestergaard, Fynske Bank, Tøjbutikken MR.
Fredericia, Alberto Golf, Vinspecialisten Fredericia og Sydbank for at sponsorer årets mange gode
turneringer i Fredericia Golf Club.
I turneringsudvalget er vi rigtig glade for at Café Spoon er tilbage i Fredericia Golf Club. Efter et svært
samarbejde med Café Clava i 2021, har det har været en sand fornøjelse at samarbejde med Jane
Poulsen og Café Spoon i 2022 – tusind tak for samarbejdet.
Tak til hele greenkeeperteamet for meget flotte golfbaner i forbindelse med vores turneringer. Jeres
ekstra indsats har givet medlemmer og gæster ekstra gode oplevelser i forbindelse med deltagelse i
turneringerne.
Kasper Jensen, Frank Lagoni, Kim Laursen og Martin Libak
Turneringsudvalget

