
  
 

 
 
 
Årsberetning fra Turneringsudvalget – 2021 
 

 

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

var stor opbakning til årets åbningsturnering med 144 deltagere. Afhensyn 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 

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 ændre 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. 

Kim Laursen og Martin Libak 

Turneringsudvalget 


