Jyske Bank Furesøugen
Golf, hygge og underholdning
6.-11. august 2019

Sæt X i kalenderen d. 6.-11. august 2019
Igen i år afholder vi Jyske Bank Furesøugen spækket med afvekslende
golfturneringer, musik på terrassen og spændende serveringer fra
Restauranten. Og ikke mindst flotte præmier fra vores hovedsponsor,
Jyske Bank.
Vi har gjort ekstra meget ud af arrangementerne i år og håber på, at så
mange som muligt af klubbens medlemmer vil deltage og bidrage til et
hyggeligt klubliv.

Turneringsprogram
Tilmeldingen til årets store golfuge starter 15. juni 2019.
•
•
•
•

Musik på terrassen hver dag kl. 15.00-18.00, hvor Nicolai serverer
udvalgte retter.
Servicevognen bringer vand, sandwich, snacks og frugt på banen.
Sideløbende shortgame fra tirsdag morgen til søndag kl. 12.00.
Flaghuset åbner onsdag til søndag med servering af kaffe, kage,
vand og øl.

Pink Cup Open Damedag
Som den første turnering i ugen afvikles den traditio
nelle Pink Cup med efterfølgende frokost. Overskuddet
går til Kræftens Bekæmpelse.

TIR

6

AUG

Turneringsform: 	Single Stableford i to lige
store rækker
Max. hcp.:
46
Starttid:
Gunstart kl. 9.00
Præmieoverrækkelse: Lige efter spil
Præmier: 	Præmier til de seks bedste i hver række
samt 5 x nærmest pinden og 2 x længste
drive
Tilmeldingsfrist:
2. august kl. 12.00
Antal deltagere:
Max. 100
Turneringsfee:
Kr. 150 for medlemmer
Kr. 350 for gæster
Spisning: 	Kr. 155 for en let anretning inkl. 1 glas vin/1
øl eller vand

ONS

7

AUG

Jyske Bank Seniorturnering
Turneringen er en åben turnering for alle seniorer
over 50 år. Der er i begrænset omfang mulighed for at
invitere en gæst. Turneringen afvikles rækkevis med
løbende præmieoverrækkelse og spisning.

Turneringsform: 	Single Stableford for alle seniorer over 50
år (født 1969 eller tidligere) i tre lige store
rækker
Max. hcp.:
54
Starttid:
Løbende start i 4-bolde fra kl. 12.00
Præmieoverrækkelse: 	Der spilles i rækkeorden. Præmieover
rækkelse efter hver række.
Præmier:
Præmier til tre bedste i hver række
Tilmeldingsfrist:
4. august kl. 12.00
Antal deltagere:
72
Turneringsfee:
Kr. 75 for medlemmer
Kr. 275 for gæster (turnerings- og greenfee)
Spisning: 	Restauranten serverer en ”seniorplatte” til kr.
150 incl. en lille øl

Jyske Bank Fourball
Fourball Stableford er en parturnering, hvor parrets
bedste score på hullet er tællende. Tilmelding kan ske
parvis eller individuelt, hvor turneringsledelsen sætter
holdet. Der er i begrænset omfang mulighed for at
invitere en gæst.

TOR

8

AUG

Turneringsform: 	Fourball Stableford i to lige store rækker
Max. hcp.:
54
Starttid:
Løbende start fra kl. 12.00
Præmieoverrækkelse: 	Der spilles i rækkeorden. Præmieover
rækkelse efter hver række.
Præmier:
Præmier til tre bedste par i hver række
Tilmeldingsfrist:
5. august kl. 12.00
Antal deltagere:
72 (36 fourball par)
Turneringsfee:
Kr. 75 for medlemmer
Kr. 275 for gæster (turnerings- og greenfee)
Spisning: 	Restauranten serverer ”Burger og Bajer” til
kr. 140

TOR

8

Jyske Bank Farvet Bold

Vi skal selvfølgelig ikke snydes for den populære
torsdagsturnering, her i et særligt Furesøuge format.
Turneringen er både en holdturnering med 4 spillere
AUG
på holdet og en individuel turnering. Spillerne på holdet
skiftes til at spille et hul med en farvet bold. Scoren for
den farvede bold er holdets score. De, der ikke spiller
den farvede bold, spiller egen bold på hullet. Den individuelle score
bliver summen af scoren, hvor man har spillet den farvede bold og
egen bold.
Turneringsform: 	9 hullers Stableford holdturnering fra rød tee
med farvet bold med 4 spillere og individuel
turnering
Max. hcp.:
54
Starttid:
Gunstart kl. 18.00
Præmieoverrækkelse: 	Præmieoverrækkelse efter turneringen
Præmier: 	Præmier til to bedste hold og individuelt til to
bedste herrer og to bedste damer
Tilmeldingsfrist:
5. august kl. 18.00
Antal deltagere:
44
Turneringsfee:
Kr. 60 for medlemmer
Kr. 160 for gæster (turnerings- og greenfee)
Spisning: 	Restauranten serverer ”Burger og Bajer” til
kr. 140

Jyske Bank ”Ægte”par Foursome
Turneringen er for samboende par. Hvis din samboende
er medlem af en anden golfklub, kan vedkommende
deltage til en speciel greenfee.
Foursome er en parturnering, hvor man spiller samme
bold og skiftes til at tee ud og spille bolden.

FRE

9

AUG

Turneringsform: 	Foursome Stableford i to lige store rækker
Max. hcp.:
54
Starttid:
Løbende start fra kl. 12.00
Præmieoverrækkelse: 	Der spilles i rækkeorden. Præmieover
rækkelse efter hver række.
Præmier:
Præmier til tre bedste par i hver række
Tilmeldingsfrist:
6. august kl. 12.00
Antal deltagere:
72 (36 par)
Turneringsfee:
Kr. 75 for medlemmer
	Kr. 275 for ikke-medlemmer (turnerings- og
greenfee)
Spisning: 	Restauranten serverer ”Dinner for Two” til 
kr. 200

LØR

10
AUG

Jyske Bank Invitationsturnering
Irish Rumble
Invitationsturneringen er forbeholdt et Furesømedlem,
der spiller med en gæst. Turneringsfee omfatter også
morgenmad, som serveres fra kl. 7.00 til 12.00.

Irish Rumble er en holdturnering, hvor hvert hold består
af 4 spillere, 2 fra Furesø Golfklub og 2 gæster, og man tilmelder
sig parvis. Der s pilles Stableford, og for hver af de første 5 huller er
det den bedste score på hullet, der er holdscoren. For de følgende 5
huller er det summen af holdets to bedste score på hvert hul, og for de
følgende 5 huller er det de tre bedste, der tæller. For de sidste 3 huller
er alle scores tællende.
Turneringsform: 	Irish Rumble Stableford holdturnering med
4 spillere i to lige store rækker efter holdenes
samlede handicaps
Max. hcp.:
54
Starttid:
Løbende start fra kl. 8.00
Præmieoverrækkelse: 	Der spilles i rækkeorden. Præmieover
rækkelse efter hver række.
Præmier:
Præmier til tre bedste hold i hver række
Tilmeldingsfrist:
7. august kl. 12.00
Antal deltagere:
120 (30 hold)
Turneringsfee:
Kr. 75 for medlemmer
Kr. 275 for gæster (turnerings- og greenfee)
Spisning: 	Restauranten serverer grillbuffet til kr. 159

Jyske Bank Generationsturnering
Vores klassiske generationsturnering er en parturnering,
hvor parret skal være beslægtet i lige linje. Den ene
spiller kan være medlem af anden golfklub.
Turneringsfee dækker også morgenmad fra kl. 7.00 til
9.30.

SØN

11

AUG

Turneringsform: 	Stableford foursome parturnering med 
4 spillere i to lige store rækker
Max. hcp.:
54
Starttid:
Løbende start fra kl. 8.00
Præmieoverrækkelse: 	Der spilles i rækkeorden. Præmieover
rækkelse efter hver række.
Præmier:
Præmier til tre bedste par i hver række
Tilmeldingsfrist:
8. august kl. 11.00
Antal deltagere:
60 (30 hold)
Turneringsfee:
Kr. 75 for medlemmer
	Kr. 275 for ikke-medlemmer (turnerings- og
greenfee)
Spisning: 	Restauranten serverer grillbuffet til kr. 159

SØN

11

AUG

Jyske Bank Søndagsscramble
Furesøugen afsluttes med en søndagsturnering, hvor
også prøvemedlemmer, der har fået tilladelse til at spille
stor bane med Kaninklubben, kan deltage.

Der spilles i to rækker. En række for medlemmer med
handicap 30 til 54, hvor alle spiller fra rød tee, og en
række for medlemmer og prøvemedlemmer med handicap 55 til 72
samt mentorer, hvor alle spiller fra sort tee.
Der spilles Scramble, som er en holdturnering, hvor hver spiller tee’er
ud, hvorefter holdet vælger, hvilken bold man spiller videre med. Alle
slår videre derfra undtagen den hvis bold, man vælger. Således fortsættes til bolden er i hul.
Turneringsform: 	9 hullers Scramble holdturnering i to lige
store rækker
Teested:
Rød tee for hcp. 30-54
Sort tee for hcp. 55-72
Max. hcp.:
72 med spilletilladelse på stor bane
Starttid:
Løbende start fra kl. 15.00
Præmieoverrækkelse: 	Præmieoverrækkelse efter hver række
Præmier:
Præmier til to bedste hold i hver række
Tilmeldingsfrist:
8. august kl. 18.00
Antal deltagere:
40
Turneringsfee:
Kr. 60 for medlemmer
Kr. 160 for gæster (turnerings- og greenfee)
Spisning: 	Restauranten serverer grillbuffet til kr. 159 fra
kl. 18.00 til kl. 21.00

Bistrup Fysioterapi Short Game
Fra tirsdag d. 6. august morgen til søndag d. 11. august kl. 12.00 vil der
være en løbende Bistrup Fysioterapi Short Game turnering ved Flag
huset.
Man bestemmer selv, hvornår man spiller. Der vil ligge scorekort og
regler i Flaghuset. Scorekort skal være underskrevet af en markør og
skal afleveres i en kasse over pejsen i restaurationslokalet.
Flaghuset vil være åben hver dag, hvor der kan købes kaffe og kage,
vand og fadøl.
Der spilles i tre rækker. En række for spillere under handicap 18,0; en
række for spillere med handicap 18,1 til 34 og en række for spillere
med handicap over 34,1.
Både medlemmer og prøvemedlemmer kan deltage.
Der vil være præmie til ugens højeste points i hver række og til dagens
højeste points.
Der er ikke begrænsning på antal gange, man kan spille. Hver enkelt
spiller kan dog kun vinde en præmie. Hvis man har ugens højeste
points i en række og samtidig har dagens højeste points, går præmien
til den næstbedste på dagen. De bedste resultater vil løbende blive
offentliggjort.
Præmieuddeling for hele turneringen er søndag d. 11. august kl. 13.00,
hvor der er grillbuffet.

Hvad er Short Game?
Short Game er et andet ord for det korte spil omkring green, dvs.
chip, pitch, bunkerslag og put.
Turneringen består af 8 øvelser, hvor man får 4 eller 8 forsøg på
at få bolden i hul eller så tæt på som muligt. Der gives point efter,
hvor tæt man kommer på hullet samt bonuspoint.
Regler, scorekort og turneringsbetingelse vil ligge fremme i Flag
huset.

Generelt om turneringerne
Der spilles efter de generelle turneringsbetingelser i Furesø Golfklub.
I de turneringer, hvor der er mulighed for at invitere gæster, er der
en særlig greenfee på kr. 200 for 18-hullers turneringer og kr. 100 for
9-hullers turneringer. Der kan være begrænsning for antallet af gæstespillere.
I Jyske Bank Invitationsturnering og Jyske Bank Generationsturnering
kan fleksmedlemmer deltage ligeledes mod betaling af greenfee på 
kr. 200.
Der er begrænset deltagelse på alle turneringer, og tilmeldingen foregår efter først-til-mølle princippet under Klubturneringer i Golfbox eller
via hjemmesiden, fggolf.dk/turneringer.
Alle detaljer om turneringerne kan læses under Klubturneringer i
Golfbox.

Ugens musikprogram
7.-11. august kl. 15-18

Finder sted på terrassen, som vil være overdækket i tilfælde af regn.

7. august
Ninas Jazz Konstellation

8. august
Lene Fibieger Trio

9. august
Scotmusic Duo

10. august
Bettina med Hans
Aspöck Duo

11. august
Nils Raae Duo

Ugens sponsorer

Jyske Bank blev grundlagt ud fra en ambition om at være et alternativ
til de traditionelle og lidt tunge konkurrenter. Det er vi stadig.
Jyske Bank passer særligt godt sammen med kunder, som gerne vil
have:
• en bank, der kender dem
• hjælp til at finde den rigtige økonomiske løsning – og ikke blot en
række muligheder
• direkte adgang til kompetent og relevant rådgivning
• en bank, der både ser på økonomien og det, der ligger rundt om
• en bank, der er konkurrencedygtig og transparent
• besked, når der opstår nye muligheder i økonomien

Bistrup Fysioterapi i Birkerød består af et
team på 7 dygtige og fagligt kompetente
fysioterapeuter, som tilbyder behandling
inden for hele fysioterapiområdet.
Bistrup Fysioterapi vægter den manuelle
behandling (hænder på) i kombination med
træning og vejledning.

Fakta om brystkræft
Brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i
Danmark med ca. 4.700 nye tilfælde pr. år. Brystkræft
rammer overvejende kvinder over 50 år.
Kræftens Bekæmpelse forsker for at finde endnu bedre
metoder til at opdage sygdommen så hurtigt som muligt
samt for at forbedre behandlingen. Kun 4% af Kræftens
Bekæmpelses indtægter kommer fra det offentlige, 96%
doneres af private personer, virksomheder og fonde.
Pink Cup
Hvert år afholdes Danmarks lyserøde golfturnering - Pink
Cup. Turneringen spilles for 17. år i træk i golfklubber over
hele landet og har totalt indsamlet knap 39 mio. kroner til
brystkræftsagen.
I Furesø Golfklub har gennem de sidste 9 år ca. 700 piger
deltaget i turneringerne og samlet omkring 160.000 kr. ind
til bekæmpelse af brystkræft.
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