
 

Klub9 vil gerne 

byde dig 
velkommen i 
klubben 

 

I Klub9 er vi en blandet 

flok golfspillere 

Vi spiller onsdag 

eftermiddag, tider fra  

kl. 16.00 - kl. 17.30 

Vi har fokus på socialt 

samvær og hyggeligt 

golfspil 

Der er nybegyndere og 

mere erfarne spillere – 

som gerne deler ud af 

deres viden 

 

 

 

 Kontakt os 

 

Hvis der er noget du er i tvivl om, så 

kontakt en fra bestyrelsen: 

 

Jimmi Sejr Larsen Tlf. 25336732 

Susanne Flittner  22174050 

Paul Jensen  51764330 

Jan Rissager  24283805 

Mikkel lund Antonsen  20778005 

Gitte Johansen  41680862 

Karsten Havelund  60217315 

   

 

Eller send en mail til: 

 

Klub9fgc@outlook.dk 

 

 

 

 

 

 

 

Klub 9 
Klubben for alle 

FOR/BAGNI 

 
 

 

  



 

 

Hvornår 

spiller vi? 

 

A Række HDC 10-26 
B Række HDC 26-36 

C Række HDC 36-54 

 

Hvornår spiller vi? 
 

Der spilles hver onsdag – start tider 
mellem kl. 16.00 og 17.22. Vi spiller 
fra medio april til primo oktober. 

 
C Række spiller Forni. Der vil være A+B 

række spillere, der spiller sammen med 
jer for at hjælpe jer videre i spillet så 
godt som muligt. 

 
A+B Række spiller Bagni, hvis de ikke 

hjælper til i C rækken, og bare vil 
hygger sig  
 

A+B spillere skal hjælpe i C-rækken 
1-2 onsdage pr. måned 

 
Sidste onsdag i måned vendes banen 
 

Se turneringsplanen på Golf Box.   

Sæsonen afsluttes med Klubmesterskab 

og generalforsamling med spisning. 

 

GolfBox.dk 

Her kan du tilmelde dig 

Kaninturneringerne og booke en 

tid 

  

Tilmeld dig os Klub9 så vi ved 

hvem der med for sæsonen 

Det koster årligt kr. 100,- i medlemsgebyr 

for at være med i Klub9 og turneringsfee 

kr. 20,- for at deltage i turneringen. 

Beløbet går til præmier. 

Hvem kan spille med? 

Alle medlemmer af Fredericia Golf 

Club med et handicap mellem 10 og 

54 og som er fyldt 15 år kan være 

med i Klub9 

  

Klub9 fredericia golf club 

Husk altid: 

• At booke en tid. Bookning af tid 

sker via Golfbox.dk 

• Tilmelde dig Klub9 turneringen – 

hver onsdag er en ny turnering. Du 

finder alle Klub9 turneringer 

under ” Klub9 turneringer” på din 

forside i GolfBox 

• Tilmelding til Klub9 skal ske i 

forvejen, og senest på dagen inden 

kl. 12.00. Turneringer med spisning 

og udflugter har andre 

tilmeldingsfrister, som vil fremgå af 

GolfBox 

• Bekræft ankomst på infoskærmen 

og udskriv scorekort 

• At aflevere scorekort til et af 

bestyrelsesmedlemmerne i 

klubhuset efter spil 

 

  

 


