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FORMANDENS BERETNING
af Benny Würtz

Ny formand
I 2019 måtte klubben
skifte formand uden
for tur, da Nils Rasmus
Hansen valgte at
trække sig. Det betød,
at bestyrelsen fortsatte
med de 6 resterende
medlemmer, som
sammen pegede på
næstformanden, der
nu er fungerende
formand frem til
generalforsamlingen
Tidligere formand, Nils Rasmus Hansen
Fungerende formand, Benny Würtz
i 2020. Bestyrelsen
supplerede ikke med et nyt medlem, som der
Frivillige og medarbejdere
ellers er mulighed for.
Igen i 2019 har klubben været begunstiget
Der skal her rettes en stor tak til Nils for hans
virke i formandsstolen i en periode, hvor
klubben har skullet træffe vigtige beslutninger
og gennemgå store forandringer som f.eks.
tidsbestilling, strategiarbejdet og strategiplan
2022. Det gør, at klubben er godt rustet til de
udfordringer, som hele golfsporten står overfor,
bl.a. at antallet af golfspillere i Danmark er
stagneret og måske endda en smule faldende.

Pro-teamet med nogle af alle de frivillige til Golfens Dag

med mange frivillige hjælpere; uden dem ville
klubben ikke kunne fungere så godt, som vi gør.
Jeg vil også her rette en stor tak til alle disse
personer og atter opfordre andre til at give en
hånd med, stor som lille.
I 2019 har FG skabt et velkomstcenter, og det
har været en stor succes. Det betyder, at vi vil
fortsætte dette, men efter en ombygning, så det
vil være optimalt både for ansatte og brugere.
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I 2019 havde vi en starterfunktion i de travle
tider i weekenden; også dette blev godt
modtaget både af vores medlemmer og i
særdeleshed af vores gæster. Her var det
meget få, der trak læsset, og derfor kunne vi
godt bruge en 5-8 stykker mere.
Furesø Golfklub har også et professionelt team,
som sørger for, at dagligdagen fungerer, både
administrativt og på banen. De leverer alle et
flot arbejde, som betyder meget for klubben,
især når vi som klub vil konkurrere med andre
klubber på kvalitet og ikke ”gode tilbud”. Jeg
vil gerne fremhæve vores største aktiv, hvor vi
bruger de fleste af vores penge, nemlig banen.
I de senere år har vejret indimellem været
en udfordring, men det er klaret på fineste
manér, især når vi sammenligner os med andre
klubber.
Det er planen, at par 3-banen bliver opgraderet
i år og i 2021.
Medlemmer
I 2019 er der atter kommet mange nye
medlemmer til klubben, og det er en fornøjelse
at møde disse og den glæde og optimisme, de
bibringer klubben.
Gennem hårdt arbejde er der nu skabt en
strategiplan for Furesø Golfklub, og det
betyder, at vi har bedre muligheder for at
møde fremtidens udfordringer. Da klubben ikke
længere har indskud, betyder det, at der hvert
år skal rekrutteres op til 200 nye medlemmer
samt ydes en stor indsats for fastholdelse af
de medlemmer, vi har. Det er en opgave, som
vi alle skal være en del af, og som skal løses,
for at vi kan fastholde en sund økonomi. Derfor

er det vigtigt, at det enkelte medlem tænker på
hele klubben og ikke kun på, hvad den enkelte
kan få ud af fællesskabet.
Økonomi
Vores økonomi er sund, men det må aldrig blive
en sovepude. Igen er det en fællesopgave,
hvor alle må forstå, at det er vigtigt, at
vores indtægter ikke falder (kontingenter og
sponsorindtægter), og at udgifterne ikke løber
løbsk. Det betyder også, at alle ikke kan få alt
det, de gerne vil, men må acceptere, at der skal
være nok til alle. Det lykkedes godt i 2019, og
det vil jeg gerne rose klubbens medlemmer for.
Klubbens værdier
Jeg vil gerne lige runde klubbens værdier –
Kvalitet, Klubliv og Hjælpsomhed. En værdi kan
ikke bruges til noget som ord, men skal derimod
kunne ses i handling og adfærd. Kvaliteten
betaler vi for i stor udstrækning, men klublivet
skal skabes af os selv som medlemmer. Det
sker gennem fælles arrangementer, turneringer
og godt humør. Hjælpsomhed kan kun skabes
af os medlemmer, og som en god måde at gøre
det på, kan vi overveje følgende: I stedet for
at berige vores omgivelser med al vores viden
(som de måske slet ikke efterspørger) kan vi
stille hinanden spørgsmålet ”Er der noget, jeg
kan gøre for dig?” I fodbold kaldes det den gode
aflevering!
Jeg vil slutte af med at sige, at jeg er stolt af at
være medlem af Furesø Golfklub, og når jeg
møder andre golfere fra andre klubber, oplever
jeg en respekt for vores klub og bane. Lad os
arbejde på, at det fortsætter.
Efter denne beretning kan du læse de enkeltes
udvalgs beretninger om det forgangne år.

KVALITET
KLUBLIV
HJÆLPSOMHED
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BANEN
af Thomas Pihl

Klimaet
Klimarekorder står i disse år for fald, og det ene
ekstreme vejr afløser det andet. Der bliver brugt
enorme summer på at klimasikre alle vegne,
hvilket på en måde også gælder for arbejdet på
vores golfbane.
Banen skal det ene år være forberedt på
tørke, mens det næste år regner væk. Det
er på mange områder blevet lettere at passe
en golfbane. Udstyret, produkter og viden er
blevet langt bedre, men på en række områder
er det også blevet meget vanskeligere at passe
golfbanen. Mere end nogensinde før gælder
det om at være fremsynet og agere langsigtet
med hensyn til baneplejen, hvis du vil sikre en
kontinuerlig kvalitet.
For snart mange år siden begyndte vi at
”klimasikre” vores fairways ved at køre store
mængder sand på. Kvaliteten er gradvist øget,
og vi klarer os fornuftigt gennem både tørke og
regn. I år har vi trods ekstremt meget nedbør
kunne spille på banen langt ind i december. Det
havde ikke været muligt for bare 10 år siden. Vi
er nu på et stadie, hvor vi stadig kan forbedre
kvaliteten af fairways, men hvor vi, hvad sand
angår, mere varetager en vedligeholdelse
end en opbygning. Derfor har vi nu flyttet lidt

af vores fokus længere ud, nemlig i de mest
trafikerede semiroughområder, der nu er vores
”svage led”. De områder har hen over efteråret
fået tilført en del sand.
Det fokus, der har været på fairways med
at sikre en god kvalitet og mere konstant
kvalitet, synes jeg tydeligt kan aflæses i
Golfspilleren i Centrum, der fungerer som vores
tilfredshedsundersøgelse.
I grafen herunder ses to kurver. Den orange
viser scoren for Furesø Golfklub, der
bedømmer kvaliteten af fairways, og den

Bedømmelsen af kvaliteten af fairways for Furesø Golfklub (orange) mod andre klubber i københavnsområdet (grå)
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grå linje viser benchmarking-tal for klubber i
københavnsområdet.
Mens Furesø opretholder en nogenlunde jævn
kvalitet over hele sæsonen, ses det tydeligt,
hvordan kvaliteten daler på benchmark-banerne
i starten og slutningen af året. Indsatsen virker.
Bæredygtig banepleje
Ud over klimaindsatsen bliver vi
udfordret på muligheden for at anvende
plantebeskyttelsesmidler. Samtidig ser vi
sygdomme i græsset, som stammer fra lande
længere syd på, komme til Danmark og angribe
vores green-græsser. Parkvejsløjfen, som er
tilsået med nogle lidt andre græsarter end
Hestkøbgaard- og Farumsløjferne, har i år
været mere modtagelig for disse sygdomme.
Det er noget, vi er meget opmærksomme

på. Vi forventer ikke at få flere redskaber
(læs pesticider) til rådighed, tværtimod. Om
det vil være fordelagtigt at foretage mere
drastiske skridt som at fjerne overfladen
og tilså med bedre græsarter, er noget, der
nøje vil blive analyseret i baneudvalget og
greenkeepergården mm.
De resultater, vi opnår med en bæredygtig pleje
her i Furesø Golfklub og en række andre baner,
er igen i år blevet bemærket og anerkendt langt
ud over landets grænser. Vi har haft besøg fra
prominente baner i England, Holland, Sverige
og ikke mindst R&A’s Director of Golf Course
Management and Sustainability, Steve Issac,
som deltog på vores årlige dataindsamlingstur.
Steve har efterfølgende sendt omstående hilsen.
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“It was my pleasure to join Danish and Swedish greenkeepers on their ‘Tour
de Fungus’ in November. To see a group of professionals discussing best
management practice and measuring the quality of the playing surfaces they
present for golfers reflected The R&A’s aim for its Golf Course 2030 industry
initiative; future-proofing course condition and playability against the challenges
of climate change, resource constraints and regulation.
Our time at Furesø Golfklub was limited, but I was extremely impressed with
the quality of the putting surface that was tested; firm and with a species
composition that, to a large degree, is resisting notable disease scarring. The
work achieved to the fairways, which Thomas and I have discussed in the past,
is delivering dense turf and excellent lies, and also limiting worm casting which
is becoming a serious issue at many clubs across northern Europe.
Increasing disease pressure, worm casting and a myriad of other problems
which can result in a noticeable deterioration in playability are a consequence of
the changing climate and often a lack of attention to best practice. The success
of Thomas’ maintenance programme in relation to managing these problems
is a testament to the skill and commitment of the greenkeeping team at Furesø
Golfklub, and the support they receive from the club”.
Steve Issac
Director of Golf Course Management and Sustainability, R&A
”Jeg var rigtig glad for at få muligheden for at deltage i de danske og svenske
greenkeeperes ”Tour de Fungus” i november 2019. At se en gruppe fagfolk
drøfte bedste praksis og måle kvaliteten af de spilleoverflader, som de byder
golfspillerne, er lige præcis dét, som R&A håbede på at opnå med vores Golf
Course 2030-initiativ; vi skal fremtidssikre banernes stand og spilbarhed mod
udfordringerne fra klimaforandringer, begrænsede ressourcer og lovmæssige
reguleringer.
Vi havde ikke så lang tid i Furesø Golfklub, men jeg var virkelig imponeret over
kvaliteten af overfladen på greens; den var fast og havde en kombination af
græsarter, som i stort omfang er modstandsdygtige over for sygdomme med
efterfølgende skader. Det arbejde, der er udført på fairways, og som jeg tidligere
har drøftet med Thomas, giver en tæt turf og et fremragende boldleje, samtidig
med at det begrænser ormeskud, der er ved at blive et alvorligt problem i
mange golfklubber i Nordeuropa.
Det stigende pres fra sygdomme, ormeskud og et hav af andre problemer, der
kan medføre en betydelig forværring af spilbarheden, er en konsekvens af et
klima i forandring og, i mange tilfælde, manglende opmærksomhed på bedste
praksis. De flotte resultater af Thomas’ vedligeholdelsesprogram i forhold til at
behandle disse problemer er et sandt vidnesbyrd om evnerne og engagementet
hos greenkeeperstaben i Furesø Golfklub og den støtte, de får fra klubben”.
Steve Issac
Director of Golf Course Management and Sustainability, R&A
(Oversættelse af Global Words)
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Par 3-banen
Glædeligt har det været, at vores par 3-bane
er blevet benyttet endnu mere i år end de
foregående år. Her i efteråret er der blevet
nedlagt hovedvandledning og trukket strøm,
så vi er klar med vand til greens, når vi som
forventet kan gå i gang med en renovering af
banen i slutningen af sommeren 2020.
En stor tak til hele greenkeeperstaben for en
rigtig god indsats, samt en stor og varm hilsen
til alle vores medlemmer og gæster, der gør det
til en fornøjelse at komme på arbejde.
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BANEUDVALG
af Anders Refsgaard

Baneudvalgets formål er formuleret
sådan: At medvirke til at give medlemmer
og greenfeegæster en god oplevelse i
Furesø Golfklub ved optimering af alle
udendørsfaciliteter. Dette formål varetager
vi ved at fungere som sparringspartner til
chefgreenkeeperen omkring de langsigtede
tiltag på banen og som idémagere omkring nye
tiltag på banen og ved træningsfaciliteterne.
I årets løb har vi i udvalget arbejdet med flere,
store projekter:
•
•
•
•

Udvidelse af parkeringspladsarealet
Udvikling af driving range med overdækkede
udslagssteder
Ombygning/renovering af par 3-banen
Ombygning/renovering af teesteder på alle
tre sløjfer

Nedenfor gives en kort status for dette arbejde,
herunder planerne for 2020 og fremadrettet.
Udvidelse af parkeringspladsarealet
Baneudvalget og chefgreenkeeper udformede
i 2018 et projektforslag, som blev indsendt
sammen med en ansøgning til kommunen
omkring udvidelse af parkeringspladsarealet
langs driving range, så der i alt kunne tilføres
ca. 50 ekstra
parkeringspladser
i dette område.
De ekstra
parkeringspladser er
både til golfspillere,
men også til de
mange andre brugere
af området, herunder
restaurantgæster,
Birkerød cykelklub,
brevdueforeningen,
brugere af
mødefaciliteter i
Hestkøbgaard og
mange flere.
Rudersdal kommune
var positiv over for
projektet, men det

skulle via Fredningsnævnet, som ved et møde
på stedet forkastede projektet. Baneudvalget/
bestyrelsen har efterfølgende klaget over
afgørelsen, og vi afventer svar på denne klage.
Udvikling af driving range
Baneudvalget og chefgreenkeeper har –
med stor hjælp fra Jørn Heiredal – udformet
et projektforslag omkring overdækkede
udslagssteder på driving range.
Projektet blev i første omgang afvist
af kommunen, men blev efterfølgende
genfremsendt med yderligere visualiseringer.
Også dette projekt skulle via Fredningsnævnet,
men i dette tilfælde var nævnet positivt stemt for
forslaget. Medvirkende til den positive holdning
var bl.a. vores begrundelse om, at trænere
skulle kunne stå i læ for sol, regn og vind, når
de skal udføre deres arbejde.
Vi forventer, at projektet gennemføres i
2020, hvilket indebærer, at vi vil have fire
overdækkede udslagssteder nedenfor den
nedre del af udslagsstederne ved slutningen af
året. Vi må så sløjfe de to øvebunkers i dette
område og overveje placering af nye.
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Greenkeeperne i gang med at udlægge vandingsanlæg på par 3-banen

Ombygning/renovering af par 3-banen
Par 3-banen er en vigtig brik i Furesø Golfklub
for nybegyndere, juniorer og vinterspil,
men andre kan også have stor glæde af at
øve korte, præcise slag. Der laves også en
del arrangementer, bl.a. i forbindelse med
firmaarrangementer (company days), hvor
banen kommer i brug.
Der har længe været et ønske om at opgradere
banen lidt, og det er der lavet et projekt på
med hjælp fra banearkitekten. Projektet er
endnu ikke færdigbehandlet i kommunen,
men vi forventer en positiv tilbagemelding
bl.a. fordi Danmarks Naturfredningsforening er
positivt stemt for projektet. Projektet indebærer
omlægning af greens, nye teesteder, nogle
bunkers og andre strafområder og – som omtalt
i Thomas Pihls indlæg – vandingsanlæg. Vi
forventer opstart af dette projekt i sensommeren
2020. Det gennemføres i to tempi, så der hele
tiden kan spilles på banen.
Ombygning/renovering af teesteder på alle
tre sløjfer
Som nogle måske er bekendt med, blev
renoveringen af banen skåret til, så renovering
af teestederne blev udskudt. Vi har gennem

2019 arbejdet med banearkitekten omkring
planlægning af dette arbejde, og der
foreligger nu en samlet plan for udviklingen
af banens teesteder, herunder fremskudte
tees på udvalgte huller bl.a. for de spillere,
der slår knapt så langt. Vi arbejder også med
muligheden for ny navngivning af teestederne.
Projektet skal godkendes af kommunen og
formentlig også af Fredningsnævnet, så det
forventes ikke igangsat i 2020.
Jeg vil gerne takke alle i baneudvalget for en
aktiv indsats gennem året og ser frem til mange
produktive og hyggelige møder i 2020.
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TURNERING OG SPORT
af Ole Kjær

Turneringsmæssigt har 2019 atter været et
forrygende år. Det gælder både på eliteniveau
og for almindelige klubgolfere.
Klubturneringer
I 2019 afholdt vi fjorten 18-hullersklubturneringer, hvoraf 5 var lagt i Jyske
Bank Furesøugen. Det var færre end i
2018 – til gengæld var der en lille stigning i
deltagerantallet i forhold til 2018. I alt deltog 842
spillere i årets turneringer. Deltagerne var jævnt
fordelt på alders- og handicapgrupper med en
lille overvægt i alderssegmentet 52-61 år.

14
KLUBTURNERINGER
MED

842

Tak til alle turneringssponsorerne, som leverede
flotte præmier til turneringerne.

DELTAGERE

9-hullersturneringer
er blevet
populære

9-hullers-turneringer synes at blive mere
populære. Ud over seniorklubbens ugentlige
tirsdagsturnering afholdes torsdagsturneringen
ugentligt med fuldt hus. Det har knebet
lidt mere med søndagsturneringerne (som
særligt henvender sig til nye spillere med
højere handicap). Der vil i 2020 blive gjort
en særlig indsats for at få spillere med
banetilladelse sluset ind i klubturneringerne via
søndagsturneringerne og dermed give mere
plads i kaninklubben til nye golfspillere.
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Jyske Bank Furesøugen
Vi havde i år gjort en særlig indsats for at få
flere til at deltage i Jyske Bank Furesøugen
med reklamefolder, bannere og levende
musik på terrassen. Furesøugen er et tiltag
for at skabe et endnu bedre klubliv om vores
turneringer. På trods af et elendigt vejr var
der i forhold til sidste år en fremgang på
50 deltagere. I 2020 satser vi på et mere
kompakt program, stadig med musik og nu
med strålende vejr. Så sæt allerede nu kryds i
kalenderen fredag, lørdag og søndag i uge 32.
Regionsgolf
Regionsgolf giver mulighed for klubgolfere til
at konkurrere mod andre klubber i et klassisk
hulspilformat. Det er blevet så populært, at
det risikerer at kvæle sig selv. Det skyldes

vanskelighederne med at finde en balance
mellem det tidsrum, som matcherne optager
banen, og hensynet til andre medlemmer.
Matcherne afvikles primært over en ganske
kort periode i foråret/forsommeren, hvor der
i forvejen er mange klubaktiviteter, og hvor
medlemmerne gerne vil ud og spille så ofte som
muligt.
Vi har i bestyrelsen lagt den linje, at vi
ønsker at understøtte konkurrencegolf for
bredden, samtidig med at det så vidt muligt
lægger beslag på banen i tidsrum, hvor der i
øvrigt ikke er pres på banen. Vi opretholder
derfor 12 hold tilmeldt turneringen, som på
hjemmebanen primært skal afvikles sent om
eftermiddagen i weekenderne, hvor presset på
banen er mindst. Bestyrelsen vil sammen med
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andre nordsjællandske klubber desuden rette
henvendelse til Regionsgolf om at udstrække
turneringsperioden for at lette presset på
banerne.
Vores hold havde igen en år række gode
resultater, som I kan læse om andetsteds i
årsberetningen.
Eliten
Selvom herre-førsteholdet ikke lykkedes
at forblive i Santander-divisionen, og vi
ikke fik nogle individuelle danmarksmestre,
var 2019 alligevel et godt år for vores
elitespillere, idet vore senior-førstehold
vandt danmarksmesterskabet. Mere om
det i Eliteudvalgets beretning. Det er værd
at bemærke, at især vores seniordamer
klarer sig godt. Der kom måske et tronskifte,
da Mette Møller vandt tre turneringer på
damernes seniortour – herunder sæsonfinalen i
Odsherreds Golfklub. Sejrene betød, at DGU’s
seniordame-rangliste for første gang i mange
år ikke havde Else Kalstad, men derimod Mette
Møller, på førstepladsen.
Det bliver spændende at følge udviklingen i
2020 mellem de to træningsvenner.

Elitens Støttekasse
Støttekassen er blevet oprettet for at give
vores dygtigste og mest talentfulde spillere
større mulighed for at deltage i nationale og
internationale ranglisteturneringer. Indtægterne
til kassen kommer fra sponsorer, turneringsfee
fra de to ranglisteturneringer, vi afholder i
FG, samt fra Proshoppens Texas Scrambleturnering. Desuden går overskuddet fra
Nærmest Pinden i de forskellige klubturneringer
også til støtte for eliten.
Tak til Global Words og Fischer & Kerrn
for deres tøjsponsorat og til medlemmer af
Erhvervsklubben for deres støttebeløb.
Vi har i 2019 uddelt støttebeløb til Oliver PercySmith, Mads Langkilde og Viola Kruse med i alt
kr. 45.008.

TURNERINGSUDVALG
af Jan Horne Hansen

Jeg overtog posten som formand for
turneringsudvalget midt på sæsonen. Året er
gået godt. Der har været en del ting, jeg ikke
lige vidste, hvordan jeg skulle håndtere, men
med god hjælp fra Lisbeth Riggelsen, Ole Kjær
og resten af turneringudvalget er det gået rigtig
godt.
Jeg vil ikke komme nærmere ind på hver enkelt
turnering, men jeg har dog et par gode idéer
til, hvordan vi skal skrive en rapport efter hver
turnering, som vi blandt andet kan bruge til
diverse indlæg i Furen og andet.
Jeg har tænkt mig, at vi fremadrettet skal prøve
at indkøre livescore i vores klubturneringer
(dvs. spillerne indtaster scores direkte i Golfbox
under spillet). Jeg vil også prøve at få lidt flere
turneringsledere; jeg har allerede fået et par

tilkendegivelser, men regner med at få flere
inden for de næste par måneder.
Vi vil i turneringsudvalget samarbejde med
Søllerød Golfklub og Køge Golfklub, men
særligt Søllerød Golfklub, om at arrangere
fællesturneringer både for elite, ungdom, og
klubgolferen, hvor vi spiller på hinandens baner.
Jeg tror og håber på, at vi i turneringsudvalget
kan få et godt samarbejde med vores
nye restauratør. Jeg vil også gerne sige
tak vores tidligere restauratør, Nicolai,
for et godt samarbejde og god mad og til
turneringsudvalget for et stort engagement i
vores turneringer i klubben.
Jeg glæder mig personligt til at komme i gang
med den nye sæson og udfordringer.
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ELITEUDVALG
af Mette Møller

Danmarksturneringen
Furesø Golfklubs elite plejer at skabe positiv
omtale i den danske golfverden i forbindelse
med danmarksturneringen. Herrernes
førstehold har ofte været i centrum, men i 2019
var det klubbens bedste seniorer (en mixed
foursome, fire herre-singler og en dame-single),
der ganske uventet spillede sig til en plads
i finalespillet. Et finalespil, der blev afholdt
under meget blæsende betingelser på Gilleleje
Golfklubs bane med lynhurtige og giftige
greens.
Vejret til trods var nogle af klubbens mest
trofaste medlemmer mødt op for at støtte
seniorspillerne, hvilket de var meget glade
for. Med Russell som holdkaptajn kæmpede
spillerne med alt, hvad de havde, og det
resulterede i to overraskende, men meget
overbevisende sejre. I lørdagens semifinale
slog vi Aarhus Golf Club 10-4, og dagen efter
slog vi så Esbjerg Golfklub, igen med cifrene
10-4, og vupti så var guldet hjemme.
Vi er nok nogle, der efter den flotte 2018-sæson
havde høje forventninger til herre-førsteholdet i
år, men holdet blev desværre ramt af afbud og
skader hos flere spillere, samtidigt med at en
nøglespiller studerede i USA.
Andre flotte præstationer
Ligesom det var tilfældet i 2018, vil også 2019
blive husket for mange rigtig fine individuelle
præstationer.
Starter vi med at kigge på klubbens amatører,
så gjorde Rasmus Neergaard-Petersen, endnu
engang, klubben ære, idet han for andet år i
træk løb med sejren i German International
Amateur. Ligesom Rasmus blev bedste dansker
ved det individuelle EM med en 9. plads og
i skrivende stund er Danmarks næsthøjest
rangerende amatør, idet han er nr. 61 på World
Amateur Golf Rankings. 20-årige Rasmus
studerer i øjeblikket på Oklahoma State
University i USA.
Klubbens stjernefrø, Sebastian SteensgaardNielsen, vandt DJGA Masters på The

DM Guld og endnu
en sejr i German
International
Amateur
Scandinavian og blev nummer 2 til
Årgangsmesterskaberne.
Mads Langkilde vandt Møn Open og Steffen
Alvang blev nummer 2 i Copenhagen Trophy.
Og så vil nogle sikkert spørge, hvad der blev
af Sylvester Bizzarro? Sylvester kom desværre
slet ikke til at spille turneringer i 2019 grundet
en håndledsskade.
Skader var der også tale om blandt klubbens
professionelle spillere. Frederik Dreier kom,
trods sit flotte resultat på European Tour
Qualifying School i efteråret 2018, slet ikke
til at spille golf i 2019, grundet alvorlige
rygproblemer. Problemer, der er så alvorlige,
at Frederik for nuværende har valgt at indstille
golfkarrieren og melde sig ud af klubben.
Oliver Percy-Smith startede også sæsonen med
en skade, men fik trods alt kæmpet sig tilbage
og fortsætter som professionel i 2020. Nu i
selskab med Mads Langkilde, som netop har
meldt sig ind i de professionelles rækker.
På spindesiden viste Viola Kruse, at hun har
et stort potentiale. Viola vandt Greve Masters,
og blev nummer 2 i både Kokkedal Ynglinge/
Junior Cup 2019 og Årgangsmesterskaberne.
Viola har syv top 5-placeringer ud af de 11
ranglisteturneringer, som hun har deltaget
i. Desværre har Viola valgt at fortsætte sin
karriere i Hillerød Golfklub fra sæsonstart 2020.
Har man fulgt lidt med i resultatlisterne på
golf.dk, vil man stort set i hver eneste
eliteturnering finde et par af Furesøs spillere i
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Øvrige resultater i forbindelsen med danmarksturneringen
•
•
•
•
•
•
•

1. holdet herrer rykkede fra Santander divisionen til 1. division
2. holdet herrer rykkede fra 2. division til 3. division
3. holdet herrer rykkede fra 4. division, som de ellers lige havde spillet sig op i, til 5. division
4. holdet herrer vandt deres pulje i 5. division og rykkede dermed op i 4. division
1. holdet damer vandt deres pulje i 2. division og rykkede direkte op i 1. division
2. holdet senior vandt deres pulje i kvalifikationsrækken, blev nummer 2 i oprykningsspillet og
spiller i 3. division i 2020
Veteranholdet sluttede a point med Brøndby Golfklub i 3. division øst, pulje 1. Grundet en
bedre score rykkede Furesø op i 2. division

Note: I 2020 vil Furesø på herre-siden være repræsenteret med tre herrehold i den voksne
danmarksturnering, og tre hold i den nye ungdomsdanmarksturnering.

top ti, og det vil fylde alt for meget at liste alle
disse præstationer, men jeg vil ikke undlade at
nævne de lidt ældre elitespillere – seniorerne
og veteranerne, som udgør en større og større
del af klubbens elite.
Else Kalstad spillede i 2019 ikke helt så mange
turneringer som tidligere år. Det skortede dog
ikke på gode resultater, når hun så deltog. Det
blev således til en sejr i Danish Senior Open,
to andenpladser i Ledreborg Palace Golf Club
og Langesø Golfklub, samt en tredjeplads i
Furesø Senior Open. En Furesø Senior Open,
der havde tre Furesø-spillere på de første tre
pladser, idet Mette Kenfelt og Mette Møller
var i omspil om førstepladsen; her trak Mette
Møller det længste strå, idet hun vandt på tredje
omspilshul. Det var sæsonens anden sejr,
idet hun tidligere på sæsonen havde vundet
i Ledreborg Palace Golf Club, og for at det
ikke skal være løgn, sejrede hun også i Senior
Tourens sæsonfinal i Odsherred Golfklub.
Sejrene betød, at DGU’s slagspilsrangliste for
seniordamer for første gang i mange år ikke
havde Else Kalstad, men derimod Mette Møller,
på førstepladsen. Else Kalstad og Mette Kenfelt
blev hhv. 2’er og 4’er på denne rangliste, så
tre Furesø-spillere i top 5 må siges at være
imponerende!
På herresiden i dansk seniorgolf er
konkurrencen en del hårdere end på
damesiden, hvorfor Peter Fl. Adolph kan
glæde sig over en femteplads i Furesø Senior
Open og en tredjeplads i DGU’s Senior Toursæsonfinale.

Sidst, men ikke mindst, så kan Furesø Golfklub
også være med hos veteraneliten. Else Kalstad,
som primært stiller op i senior-turneringer,
vandt i 2019 DGU Veteran Ranglisten. Her blev
superveteranen Birgitte Unmack nummer 7.
Birgitte, som vandt veteranrækken i Langesø
Golfklub, blev nummer 2 i Ledreborg Palace
Golf Club samt til DM og nummer 3 ved Danish
Senior Open. Birgitte Unmack sluttede i øvrigt
sæsonen som vinder af superveterandameranglisten.
Stort tillykke til alle med de fine resultater i
2019.

Danmarksmestrene i seniorhold
Fra venstre ses: Peter Fl. Adolph, Else Kalstad, Frank
Selchau Thomsen, Mette Møller, Jan Harding, Birger
Maack, og René Vedøe. Thomas Friis var også en del af
på holdet, men var ikke tilstede ved fotograferingen.
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OLIVER PERCY-SMITH

2019 er overstået, og 2020-sæsonen står for
døren. Mine forberedelser for den kommende
sæson er gået rigtig godt. Jeg har arbejdet
benhårdt på det mentale, tekniske og fysiske
plan – og det kribler i mig for at komme i gang
med mit tredje år som professionel. Jeg starter
året i Spanien med fire turneringer, hvor den
første løber af stablen d. 23. februar.
Store dele af mine forberedelser er skabt på
mine evalueringer fra sidste sæson. Et år, hvor
jeg har måttet analysere lidt mere grundigt for at
se, at jeg stadig har udviklet mig.
Året startede med, at jeg var skadet i de
første turneringer, som jeg spillede. Det tog
fire måneder at finde ud af, at jeg havde fået
podagra (urinsyregigt). Derudover oplevede jeg
økonomisk usikkerhed, som i den grad også gik
ud over mine resultater. I løbet af sommeren fik
jeg styr på min skade.
Samtidig fik jeg gennem mine sponsorer
og en succesfuld auktion også styr på min
økonomiske situation. Da der kom styr på
baglandet, begyndte jeg også at spille rigtig
godt og formåede at opnå solide resultater i
resten af turneringerne. Jeg fik vendt en ret
vanskelig start til en udmærket sæson, hvilket
jeg er meget tilfreds med.
2019 viste mig blandt andet, hvor vigtigt det er
med et netværk, der støtter mig. Jeg er meget
taknemmelig for dem, der støtter mig i min rejse
mod Europatouren.
2020 bliver et godt og spændende år med nye
tiltag i min karriere. Jeg har blandt andet udvidet
mit trænerteam med en ny mentaltræner. Det
mentale aspekt er enormt vigtigt i golf, på alle
niveauer, og specielt som professionel er der et
enormt pres. Jeg kan hente rigtig meget på det
mentale, og med den indsats, som jeg lægger
for dagen, er jeg sikker på, at det lykkes.
Jeg er meget ambitiøs, og jeg tror på, at 2020
bliver mit år. Derfor er målsætningen, at jeg skal
kvalificere mig til Challengetouren 2021.
Jeg håber, I vil følge med i mine turneringer, og
jeg svarer altid gerne på spørgsmål, når vi ses i
Furesø Golfklub.

MADS LANGKILDE
Sæsonen 2019 startede som de seneste
år med Vordingborg Kommune/Møns Bank
Møn Open, der har udviklet sig til at være
en turnering, som de fleste amatører starter
sæsonen med. 2019 var ikke en undtagelse, og
det var et svært godt felt, der mødte op på 1.
tee. Jeg kom godt fra start med en runde i 67
(-5) og førte med 1 slag efter første runde. 2.
runde blev til en runde i 70 (-2), hvilket betød, at
vi var to spillere, der delte førstepladsen inden
sidste runde om søndagen. Jeg gik søndagens
runde i 67 (-5), som betød, at jeg vandt
turneringen med 4 slag til 2. pladsen. Bedre
start på sæsonen kunne jeg ikke ønske mig.
Desværre blev resten af sæsonen middelmådig
for mig.
Mod slutningen af sæsonen i oktober måned
overvejede jeg, om jeg skulle blive professionel.
For at få et godt udgangspunkt til en playing
pro-tilværelse kræver det, at man har en
spillerkategori, der giver adgang til så mange
turneringer som muligt. Derfor udskød jeg til
efter ECCO Tour/Nordic League Tour-skolen.
I 1. stage krævede det en placering blandt de
20 bedste for at komme videre til final stage,
hvor der spilles om en kategori, der giver fuld
adgang til Nordic League i 2020. Jeg klarede
første udfordring ved at komme i top 20.
Derefter var det ryggen mod muren i forhold
til at opnå den eftertragtede kategori 7, hvilket
krævede endnu et top 20-resultat i final stage.
Jeg blev nr. 3, og det betyder, at jeg fik kortet til
at spille alle Nordic League-turneringer i 2020,
og med dette resultat tog jeg beslutningen om
at blive professionel fra 1. januar 2020.
I skrivende stund er jeg taget til Spanien for at
spille Winter Series på Nordic League, og det
bliver min første turnering som professionel.
Jeg skal spille fire turneringer i alt på Lumine og
PGA Catalunya.
Jeg glæder mig utrolig meget til at komme i
gang med min professionelle karriere.
Jeg er virkelig taknemmelig for den støtte,
som klubben og ikke mindst Russell har givet
mig. Det giver mig virkelig troen på, at jeg kan
etablere mig som professionel golfspiller.
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REGIONSGOLF
af Jens Bruhn

Tredobbelte mestre fra Furesø Golfklub
skaber historie i regionsgolf 2019
Furesø Golfklub er fortsat Danmarks bedste
breddeklub. Med 12 hold i puljespillet er det
meget stærkt, at vi har 6 puljevindere og to,
der delte førstepladsen i deres pulje, men blev
runner-up på fintælling. Så vi havde vores
dobbelte mestre fra A-holdet videre sammen
med B-, C-, Veteran A-, Veteran B- og Veteran
D-holdet.
Kun et af vores seks hold, Veteran B, måtte
strække våben i kvartfinalen, så fem var videre.
De forsvarende mestre på C-holdet måtte så se
sig slået ud i semifinalen sammen med Veteran
A.
Furesø Golfklub var derfor repræsenteret med
tre hold i regionsfinalerne som eneste klub med
så mange hold videre.
I finalerne viste Furesø Golfklub igen deres
værd. Regionshold B blev runner-up i finalen.
Veteran-D blev regionsmestre, og A-holdet
blev for 3. år i træk regionsmestre. Det er
første gang i regionsgolfens historie, at det er
lykkedes et hold at vinde 3 år i træk. Meget
fornemt spil af holdet, der dermed var videre til
landsfinalen.
I landsfinalen mødte A-holdet et på papiret
stærkere hold fra Hobro Golfklub, der også var
udstyret med klubtøj og så velforberedte ud.
Hobro lagde godt ud og var up i 2 herresingler
og mixed-foursome, mens Furesø var up i
damesinglen og den sidste herresingle. Men
Furesø viste deres evner ud i hulspil og fik
vendt rundt på matcherne og endte med sin 20.
sejr i træk og en fornem 9-2 sejr i landsfinalen,
så holdet nu er tredobbelte danmarksmestre i
A-rækken.
Hjertelig tillykke med de flotte resultater til vores
hold og tak til de næsten 140 medlemmer, der
har været med til at spille på de forskellige hold
i løbet af året.

12
140
6
2

hold

ca.

spillere

puljevindere

vindere i
regionsfinalerne

1

vinder i
landsfinalen

Det bliver spændende at følge sæsonen 2020,
hvor Furesø lægger bane til finalerne i veteran
og seniorrækkerne. Så vi må lægge os i selen
for at have nogle hold med på egen bane.
Godt golfår!

Tredobbelte danmarksmestre i A-rækken
Fra venstre ses: Thomas Juul, Christian Dyhr, Nicolaj
Svendsen, Mette Kenfelt, Jens E. Bruhn og Louise
Møller. Andreas Bjørn Andersen-Kuehn var også en del
af holdet, men ikke til stede ved fotograferingen.

BEGYNDERUDVALG
af Dorit Buhl

Det har været et rigtig godt år for Kaninklubben.
Fra Golfspilleren i Centrum kan vi se, at
medlemmerne har været meget tilfredse
med de aktiviteter, som klubben tilbyder de
begyndere, der gerne vil lære at spille golf.
Trænerne og Kaninklubben har i forening
lavet en ny pakke til begynderne i 2019. Her
får begynderne træning og undervisning
samtidig med, at de deltager i Kaninklubbens
mandagsturneringer. Så der er fokus på både
at lære at spille golf og på at opbygge et godt
netværk sammen med andre begyndere.
Konceptet ser ud til at virke godt, da
hovedparten bliver i klubben, efter at de har
erhvervet golfkørekortet.
Kaninklubben har haft 149 medlemmer i 2019.
Det er egentlig flere, end vi har kapacitet til i
vores mandagsturneringer. Derfor har vi også
været nødt til at hæve handicapgrænsen
for at være medlem i Kaninklubben til 45 fra
2020. Det er der en del medlemmer med
handicap 37-44, der er kede af, da de synes, at
mandagsturneringen er så hyggelig. Omvendt
forstår alle godt, at Kaninklubbens formål
er at bidrage med at uddanne og integrere
begyndere i klubben. Medlemmer med
handicap 30-54 vil fra 2020 have mulighed for
at deltage i Søndagsturneringen to gange om
måneden.

En af de ting, som der er stor taknemmelighed
for hos begynderne, er, at der er mere erfarne
spillere, der gerne bruger deres mandag aften
på at være mentor for begynderne under
turneringerne. Mentorerne hed tidligere onkler
og tanter, hvilket mange synes var en meget
hyggelig betegnelse. Begynderudvalget har dog
valgt at modernisere denne terminologi, så alle
nu hedder mentorer i stedet for. Mentorerne går
med rundt i turneringerne for at være med til
at sikre, at begynderne lærer at holde tempo i
golfspillet og lærer, hvordan man gebærder sig
på en golfbane.
En af årets store oplevelser for begynderne
er Pro-Am-turneringen, hvor begyndere og
elitespillere spiller sammen i en foursometurnering. Her får begynderne en god oplevelse
og indblik i, hvordan golfspillet også kan være,
når man har dygtiggjort sig.
Sæsonen sluttede som vanligt med en
afslutningsturnering, hvor Årets Kanin og Årets
Mentor blev valgt. Årets Kanin 2019 er Hanne
Pedersen, og Årets Mentor er Hanna Bohn
Vinkel.
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GOLFENS DAG
af Lars Lindegren

Vi har behov for din støtte som medlem til at
finde nye golfere til Furesø Golfklub (FG).
Baggrund
FG har med passive udøvere ca. 2.000
medlemmer. Hvert år forlader op mod 200
medlemmer klubben. Årsagerne er primært
alder, helbred eller demografi.
Disse 200 spillere skal vi erstatte, enten ved
at spillere fra andre klubber starter hos os,
eller ved, at vi selv oplærer nye golfspillere.
Medlemmer fra andre klubber er velkomne i FG,
men vi jagter dem ikke. Vi vil hellere oplære nye
golfspillere selv. Det er bedre for dansk golf,
vores naboklubber og os selv.

50%

Ca.
af vores nye medlemmer
kommer fra Golfens Dag
hvert år. Derfor er det en meget vigtig dag for
klubben.
Vi havde i 2019 et mål om, at 25 % af de
nye medlemmer i FG skulle komme som nye
golfere. Målet blev indfriet – og meget mere til.
Vi fik næsten 50 % af vores nye medlemmer
som følge af Golfens Dag. Det er vi utroligt
stolte af, og vi vil gerne gentage succesen i
2020.
Du kan støtte ved at tilmelde venner og
bekendte til Golfens Dag. Her kan de
både prøve golf og tilmelde sig et attraktivt
prøvemedlemskab på tre måneder. Efter de tre
måneder får de tilbudt tre forskellige muligheder
for et længere medlemskab af klubben.

En attraktiv klub
Vi har en overordnet strategi i FG om, at vi
gerne vil være en attraktiv golfklub. En attraktiv
klub med et positivt kredsløb, hvor attraktionen
tiltrækker de nødvendige nye medlemmer. Nye
medlemmer sikrer en god økonomi. En god
økonomi gør det muligt at bevare og udvikle
FG som en attraktiv klub. Så er det positive
kredsløb sikret.
Derfor investerer vi både i bane og anlæg til
fremtiden, men også i ansatte, der kan sikre en
god og stabil klubdrift.
Vi gør dette samtidig med, at vi bevarer en
meget rimelig pris for medlemskaber i klubben.
Den rimelige pris kan vi bevare, netop fordi vi
hvert år kan fylde hullet efter de medlemmer,
der forlader klubben.
Golfens Dag
Det er på Golfens Dag, at vi rekrutterer
hovedparten af de nye golfere, som vi får

Sæt kryds i kalenderen
den 26. april 2020
- og invitér familie,
venner og bekendte
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Golfens Dag 2020

•

For hele familien: Kom og prøv golfsporten i
Furesø Golfklub søndag d. 26. april 2020 kl.
10.00 eller kl. 14.00

•

Furesø Golfklub slår dørene op og inviterer alle
interesserede indenfor. Både børn og voksne er
velkomne til at kigge forbi og få en introduktion
til spillet, hvor alle på tværs af alder, køn og
niveau takket være det særlige handicapsystem
kan spille mod hinanden.
Det er aldrig for sent at blive forelsket
Golfens Dag giver nysgerrige et indblik i,
hvordan man spiller golf, og en mulighed for at
mærke atmosfæren i klubben samt at prøve at
slå til en golfbold.
Knap 150 golfklubber havde i 2019 valgt at
være med i Golfens Dag. Vi sætter i år endnu
en gang fokus på den livslange kærlighed, som
sporten bliver for mange udøvere.
Det er aldrig for sent at blive forelsket, og det er
en dejlig følelse.
Golfens Dag arrangeres af Dansk Golf Union i
samarbejde med landets golfklubber. Golf er i
dag den største sportsgren for folk over 25 år
og dyrkes af over 160.000 danskere i alle aldre.
Golf er en sport, som gavner golfspillere på
rigtig mange måder.
Undersøgelser, som Dansk Golf Union har
lavet, viser bl.a., at:
• en golfspiller går over 11.000 skridt på en
golfrunde
• man lægger flere år til ens liv, når man
spiller golf
• golfspillere er aktive i længere tid end andre
idrætsudøvere
• golfsporten reducerer risikoen for at få type2 diabetes
Dagens program
Vi indbyder alle, store og små, til en dag,
hvor du kommer helt tæt på fascinationen
ved golfsportens mange facetter. Du skal selv
prøve at spille denne dag, og du kan blive
prøvemedlem med det samme.
•
•

Golfens Dag tager ca. 3 timer, og det er
muligt at deltage med start enten kl. 10.00
og kl. 14.00.
Vi mødes i gården ved Hestkøbgaard
(klubhuset).

•

Vores instruktører giver en introduktion til
golf.
Du får mulighed for at prøve kræfter
med vores par 3-bane eller deltage i en
“putteturnering”.
Du får mulighed for spisning og info i
klubhuset efter spillet.

Påklædning og udstyr
Golfens Dag handler ikke om stil, glamour eller
dresscode.
Derfor skal du heller ikke bekymre dig om, hvad
du skal have på. Tag noget behageligt tøj på
samt fornuftigt fodtøj – mere skal der ikke til.
Du skal heller ikke bekymre dig om hverken
driver, putter eller jern. På Golfens Dag kan du
låne det nødvendige golfudstyr af os.
Du er naturligvis velkommen til at medbringe
eget eller lånt udstyr, hvis du har lyst og
mulighed.
Instruktion/undervisning
Vores trænere og proshop står på dagen klar til
at tage imod jer og instruere jer i golfspillet. Det
bliver nogle spændende, uformelle timer, hvor I
både vil blive undervist og underholdt på bedste
vis.
Golfturnering på par 3-banen
Du kan på dagen vælge at deltage i en lille
golfturnering på vores lille bane (par 3-banen).
Her vil vores trænere hjælpe dig igennem
en fornøjelig turnering med efterfølgende
præmieuddeling.
I spiller sammen i hold, hvor I skiftes til at slå,
så du kan roligt gemme nerverne væk. Det er
ganske uforpligtende og særdeles hyggeligt.
Puttekonkurrence
Du kan også vælge at deltage i en
puttekonkurrence.
Her skal du kun slå de små slag på det
fintklippede område, der kaldes green.
Også her vil du blive hjulpet igennem
en sjov konkurrence med efterfølgende
præmieuddeling.
Spisning
På dagen er der specielle Golfens Dag tilbud i
restauranten.
Der vil også være pauser på begge hold, hvor
der serveres kaffe, kage og sodavand.
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MEDLEMSUDVALG
af Charlotte Bjerre

Årsberetning fra Medlemsudvalget 2019
Medlemsudvalget begyndte året lidt op ad
bakke, da Jette Albrectslund trådte ud af
udvalget ved årsskiftet og Bente Eriksen i
foråret. En stor tak til Jette og Bente for deres
store indsats i 2018. Vi fik heldigvis relativt
hurtigt fundet nye udvalgsmedlemmer. Det
betød dog, at vi ikke gik i gang med nye
projekter, men fokuserede på det allerede
planlagte.
Vi kunne høre, at der gennem hele 2018 var
tvivl om målgruppen til Spil og Spis, og derfor
ændrede vi dette, således at alle voksne med
handicap 40 og nedefter kunne deltage. Dette
har været vanskeligt at kommunikere, og rigtig
mange tænker fortsat, at de ikke kan deltage. I
juli fik vi udarbejdet en folder, der fortæller om
konceptet og målgruppen. Spil og Spis består
fortsat af tre elementer, nemlig fællestræning,
holdturnering og spisning, alt sammen for
kun 160 kr. Der spilles i 2020 én søndag om
måneden, og fokus er fortsat at blive bedre
golfere og ikke mindst at have et socialt
fællesskab for dem, som ønsker det.
Som noget nyt blev der afholdt
søndagsturnering én gang om måneden,
ligeledes over 9 huller, og ofte med
fællestræning forinden. Målgruppen er voksne
spillere med handicap 45-30. Målet har været
at lette overgangen fra Kaninklub til KiK og
give nye medlemmer, som har et golfkørekort,
et forum. Søndagsturneringen vil i 2020 blive
spillet to gange om måneden og overtages

af turneringsudvalget. Søndagsturneringen
blev ligeledes en del af Furesøugen i et lidt
anderledes setup, i øvrigt med stor succes.
Medlemsudvalget indstillede til bestyrelsen, at
det skulle være muligt at tage et barn/barnebarn
(5 til 15 år) med på driving range og ligeledes
ud at spille på par 3-banen søndag og tirsdag
eftermiddag, såfremt det ikke var til gene for
andre. Formålet med dette er at få gjort børn/
juniorer interesserede i golfspillet og dermed få
flere medlemmer i Furesø Golfklub.
Vi havde som mål at få påbegyndt en
mentorordning for etablerede golfspillere, som
melder sig ind i klubben. Hvervning af mentorer
gik trægt, trods opslag i Furen, men heldigvis
er dette vendt, så det vil være realiseret ved
sæsonstart.
Vi kan se af svarene i Golfspilleren i Centrum,
at det sociale liv i klubben, som har vist
fremgang, fortsat ligger i den tunge ende af
samtlige klubber i Danmark, og i særlig grad
opleves det vanskeligt at komme ind i klubben,
når man er en etableret golfspiller. Vores fokus
for 2020 vil således være at forbedre dette
gennem konkrete tiltag.
Medlemsudvalget er ved årsskiftet fuldtalligt,
og vores mål er, gennem dialog med
medlemmerne, at forsøge at forstå klubbens
kultur, som den opleves af de nye voksne
medlemmer, der er blevet medlem inden for de
seneste 2-3 år, og som har handicap 40-0,
og tage konkrete initiativer, så det sociale
liv bedres og medlemmerne, lige som os i
udvalget, synes, at vi har alletiders klub.

Medlemsudvalget består af:
Formand Charlotte Bjerre
Per Jørgensen
Vivian Thomsen
Merete Udengaard
Ole Hansen
Vindere af Spil og Spis
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KLUBUDVALG
af Connie Søborg Hansen

Klubudvalget består af Dorit Buhl (formand
for begynderudvalget), Charlotte Bjerre
(formand for medlemsudvalget, Finn Overgaard
(talsmand for KiK), Lars Lindegren (direktør) og
Connie Søborg Hansen (bestyrelsesmedlem).
Klubudvalgets formål er at fastholde og skabe
rammerne for et godt klubliv samt koordinere
klubaktiviteterne.
Klubber i Klubben
Klubudvalget holdt i april et informationsmøde
med det formål at introducere vores
medlemmer til Klubber i Klubben (KiK)
samt andre muligheder for at møde og
spille sammen med andre medlemmer. Af
besvarelserne i Golfspilleren i Centrum kan
vi læse, at medlemmerne generelt føler sig
bedre informeret om de forskellige KiK’er.
Desværre har fremmødet til de sidste to års
informationsmøder ikke været særligt stort,
og vi har derfor besluttet, at vi ikke vil holde et
tilsvarende møde i 2020, men i stedet informere
gennem Furen og på vores hjemmeside.
Helt overordnet ønsker vi, at der sikres en
god dialog mellem bestyrelsen og KiK, og at
vi bestræber os på at give informationer om
mulighederne for at blive medlem af en KiK.

Det er også tanken, at dette samarbejde skal
medvirke til at styrke det sociale klubliv.
Fællestræning
I vinter er der udbudt flere fællestræningshold
for alle, og som et led i klubbens seniorstrategi
er der også udbudt kursusforløb, som afholdes i
februar. Disse kurser er udbudt til seniorer (60+)
og indeholder både fysisk og teknisk træning
med henblik på at forbedre golfspillet og øge
nydelsen ved spillet. Kurset afholdes af Russell
Taylor i samarbejde med Vibeke Løchte fra
Bistrup Fysioterapi.
Klubliv
Der gennemføres kontinuerligt undersøgelser
i Golfspilleren i Centrum, hvor alle medlemmer
bliver adspurgt.
Vores klubliv, der er en blanding af socialt miljø,
hyggelig atmosfære og KiK’er, bliver fortsat ikke
vurderet som særligt godt, men det skal dog
siges, at det vurderes lidt bedre end i 2018.
Vi arbejder kontinuerligt med at forbedre det
sociale liv i klubben for alle, uanset om man er
medlem af en KiK eller ikke – dette arbejde vil
fortsætte i 2020.

KLUBBER I KLUBBEN
af Finn Overgaard

Furesø Golfklub er en dejlig klub, og helt
generelt så fungerer KiK-klubberne rigtig godt.
Lidt om aktivitetsniveauet i de forskellige KiKklubber. KiK består i dag af:
•
•
•
•
•
•

Dameklubben (88 medlemmer)
Den Grønne Dameklub (100 medlemmer)
Herreklubben (124 medlemmer)
Dagdriverne (60 medlemmer)
Old Boys Klubben (81 medlemmer)
Seniorklubben (36 medlemmer)

Alle klubber har spillet 26-28 dage, og næsten
alle har afholdt mindst tre arrangementer i
restauranten.

Socialt samvær
Golfklubben understreger gang på gang, at de
ønsker at styrke det sociale samvær. Her spiller
KiK en meget samlende og væsentlig rolle. Vi
har alligevel gennemlevet perioder, hvor vi er
gået fra at være nærmest uundværlige til, at
vi fylder for meget! Selvfølgelig fylder ca. 500
medlemmer da noget – og det må de vel også
godt!
Der er i øvrigt rigtig mange, der ikke kan
genkende bestyrelsens melding om, at det
er svært at finde tid på banen. KiK-klubberne
besøger normalt restauranten efter endt spil og
hygger sig med en øl, vand eller kaffe.
Vi glæder os til sæson 2020 med mange gode
oplevelser.
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UNGDOMSUDVALG
af Peter Fl. Adolph

Her kommer en helt uvidenskabelig status pr. 1. januar 2020:
•
•
•
•
•

Vi har p.t. 116 ungdomsspillere i alderen 7-21 år i Furesø Golfklubs ungdomsafdeling
Yngste spiller er 7 år, og vi har et aldersgennemsnit på 14,25 år
24 spillere er piger/damer, mens 92 er drenge/herrer
73 har EGA-hcp. (middelhcp. 21), mens 43 har klubhcp. (middelhcp. 53)
30 af spillerne er AJ’ere, dvs. associerede juniorer uden storbanetilladelse

Ikke alle ungdomsmedlemmer er aktive juniorer/ynglinge, dvs. spillere som får holdtræning,
deltager i ungdomsudvalgets aktiviteter; nogle ønsker at træne selv eller blot nøjes med at gå
ud og spille indimellem, måske pga. manglende tid som følge af studier, arbejde og lignende.
Ungdomsudvalget består af Jannik Hansson,
formand, og Peter Fl. Adolph, menigt medlem,
og vi er i skrivende stund i færd med at
forberede årets aktiviteter, og vi kan se på
tilmeldingen til sæsonen, at vi formentlig får et
fald i antallet af aktive juniorer fra 61 til ca. 47.
Det lader dermed til, at FG ikke går ram forbi
i forhold til den nedadgående trend, DGU har
oplevet gennem de sidste mange år (antallet af
juniorer på landsplan er faldet fra over 12.000 til
ca. 7.000 i løbet af de sidste fem år).

troen på (endnu) en sejr over ærkerivalerne
stor. Furesø tog revanche for nederlaget i 2018
og vandt sikkert 15½-8½ (efter at have vundet
vundet bestball suverænt 5-1, delt foursome 3-3
og slutteligt vundet singles 7½-4½).
Sommer- og efterårscamp
Vores sommercamp, der løb fra mandag
morgen til fredag eftermiddag havde deltagelse
af 41 spillere, hvilket er på højde med tidligere

Venskabsmatcher mod Ljunghusen og
Søllerød
Sæsonen startede med den traditionsrige tur til
vores svenske venskabsklub, Ljunghusen GK,
som vi har spillet med siden 2000. Vi spiller
3x9 huller hulspil med hcp. i Ryder Cup-format,
dvs. 9 huller bestball, 9 huller foursome og 9
huller single. Furesø vandt i 2019 både ude
og hjemme, så stillingen nu er 18-13 i Furesøs
favør.
Venskabsturneringen mod Asserbo og Mølleåen
blev ikke spillet i 2019, da Mølleåen næsten
ingen juniorer har tilbage, og Asserbo også har
mistet en hel del.
I 2019 var det Furesøs tur til at lægge bane
til den årlige venskabsmatch mod Søllerød,
der også afvikles i Ryder Cup-format over 18
huller (6 huller bestball, 6 huller foursome og 6
huller single). Furesøs 12 udvalgte havde som
sædvanligt været på træningslejr/efterårscamp
i ugen op til venskabsmatchen, og derfor var

Furesø slår Ljunghusen i den traditionelle venskabsmatch

29

Sommercampen besøger Barsebäck, hvor de bl.a. mødte Henrik Stenson

år. Derimod oplevede vi et fald i deltagerantallet
til efterårscampen, hvor der kun var 13 spillere
med.
På sommercampen var vi bl.a. på udflugt til
Barsebäck. Vi havde lejet en stor turistbus,
der kørte spillerne og de voksne ledsagere.
Vi spillede Donald Steele-banen, da Mastersbanen var lukket pga. elitejunior-turneringen
Stenson Sunesson Junior Challenge; det
gjorde ikke så meget, for der var rigeligt med
udfordringer på skovbanen! Til de flestes
glædelige overraskelse dukkede Henrik
Stenson op for at hilse på alle de dygtige
danske Furesø-spillere (well, kind of …),
og mange fik derfor en autograf og/eller
en selfie med ham. Flere af os hoppede i
swimmingpoolen efter runden, også selvom
der faktisk var blæsende og småkoldt! Om
onsdagen var alle på den sædvanlige tur til
Tivoli, hvor der blev rutsjet igennem til den store
guldmedalje.

SuperCup i distriktsregi, betød, at der i år kun
var 13 tilmeldte til efterårscampen. Campen
varede fra mandag til onsdag i efterårsferien, og
den sluttede sidst på eftermiddagen hver dag.
Turneringsresultater m.v.
Mads Langkilde vandt årets første
ranglisteturnering for ynglinge-drenge i
Møn GK. Som man kan læse andetsteds i
årsberetningen, er Mads nu blevet professionel
efter en succesfuld Qualifying Schoolpræstation, hvor han under meget blæsende
forhold på Fanø blev nr. 3 og sikrede sig et fuldt
kort på Ecco-touren i 2020.
Emil Hribar Bengtsen var tilbage efter en
langvarig skadespause, og han spillede derfor
rigtig mange turneringer i 2019. Blandt hans
bedste resultater var fire top 10-placeringer,
og de var naturligvis stærkt medvirkende til, at
Emil blev valgt til Årets ungdomsspiller i 2019 af
proteamet.

En række spillere overnattede i spejderhytten
ved H8, som vi havde fået lov at låne endnu en
gang. Føtex sponserede morgenmad og billig
frokost, men REMA 1000 som sædvanlig gav
frugt. Tak til sponsorerne!
På grund af højt arbejdspres blandt
ungdomsudvalgets medlemmer blev
efterårscampen ikke aggressivt markedsført, og
det kombineret med, at flere ungdomsspillere
var taget på efterskole og nogle var til golf-

Emil Hribar Bengtsen holer et vigtigt put
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Lucas Calberg Rasmussen viste stort format
ved at blive nr. 2 i CobraPuma Junior Cup
i Hillerød, som han havde vundet året før.
Derudover blev han nr. 5 i både Greve Masters
(delt med Anton Holm Petersen) og Asserbo
Wilson Staff Cup. Og som om det ikke var nok,
vandt han også klubmesterskabet for juniordrenge; Lucas blev valgt som årets Pro’s Pick
af proerne.

Lucas Calberg Rasmussen blev valgt som årets Pro’s
Pick

Viggo Egehave Townsend vandt U14-rækken
i Greve Masters og blev nr. 5 i årgangsmesterskaberne.
Anton Holm Petersen blev delt nr. 5 i Greve
Masters i U16-rækken.
Michella Kenfelt vandt CobraPuma Junior Cup i
Hillerød og blev nr. 4 i årgangsmesterskaberne
og nr. 5 i Kokkedal Ynglinge/Junior Cup.
Vores U16-JHT-hold bestående af Gustav
Bonafede, Nikolaj Gatzwiller, Benjamin
Gatzwiller, Albert Müller og Noah Asschenfeldt
blev nr. 2 i landsfinalen, hvor de tabte til Vejles
større drenge i finalen.
Sluttelig deltog Lucas Calberg Rasmussen
og Hjalte Bonafede i distrikts-SuperCuppen,
som er for de 8 bedste spillere i hver række
i distriktstouren. De var med til at vinde U16rækken efter sejre over de andre juniordistrikter.
Subelite-projektet
Ungdomsudvalget har gennem de sidste tre år
haft et projekt, hvor vi har tilbudt de bedste af
de unge teenagespillere ekstra træning i løbet

af året i et forsøg på at hærde dem til deltagelse
i danmarksturneringen. I 2018 vandt Furesøs
4. hold, der netop bestod af disse unge drenge,
retten til at rykke op i 5. division, og dér spillede
de så i 2019. Og faktisk gjorde de så godt, at
de vandt deres pulje og dermed sikrede sig
oprykning til 4. division i danmarksturneringen.
I 2020 har DGU så valgt at oprette en ny
danmarksturnering for ungdommen, og det
betyder, at alle spillerne fra ovennævnte
hold i 2020 kommer til at spille i denne nye
holdturnering, der på mange punkter er en
kopi af den ’rigtige’ danmarksturnering. Der
spilles dog kun 2 singler og 1 foursome, og
det er blandede hold, dvs. piger og drenge
kan spille på samme hold. Den 19. april
afvikles en kvalifikationsturnering på Korsør
(for Øst-klubber), som vil blive grundlaget for
indplacering af de forskellige klubbers hold
i en elitedivision, 1. division og 2. division.
Furesø har tilmeldt 3 hold til denne nye
danmarksturnering for ungdommen.
Snepokalen 2019-2020
I skrivende stund har vi afviklet 17 spillerunder
af Snepokalen 2019-2020, og turneringen er
igen i år en stor succes. Vi mødes hver søndag
kl. 10.00 og spiller 9 huller, uanset vejret. Vi
er typisk ca. 25-40 spillere, og det er både
ungdomsspillere og voksne (såvel forældre som
øvrige medlemmer af klubben).
Vi varierer spilformerne, så det aldrig bliver
kedeligt for hverken unge eller voksne. Således
har vi i år spillet fra orange, rød, blå, gul og hvid
tee, og vi har spillet med og uden handicap i de
fleste rækker samt med kun 3 og 5 jern/køller.
Det er fantastisk sjovt og udfordrende at prøve
disse forskellige måder at spille de samme ni
huller på; det burde mange flere prøve!
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De unge har p.t. spillet i alt 319 runder i årets
Snepokal, mens de voksne har spillet i alt 263
runder (fordelt på 34 forskellige voksne).
Sæsonen 2020
Vi går nu en ny sæson i møde, og vi glæder
os! 2019 var en fantastisk sæson for Furesøs
ungdomsspillere, både socialt og rent
golfteknisk samt i og uden for klubben.
Vi er dog nødt til at være meget opmærksomme
på, at golf som sport skal være sjovt og socialt
for de unge, for ellers vil de forlade os hurtigere
end nu. Bestyrelsen arbejder på at udvide
ordningen, hvor medlemmer kan tage et barn
eller en ung med ud på driving range og par
3-banen, så det ikke kun gælder tirsdag og
søndag, men hele ugen.
DGU har mange nye tiltag, som erstatter de
hidtidige turneringer, bl.a. MakkerCup (hulspil,
hvor man spiller sammen med en makker), der
afvikles over 3x6 huller. Vi tænker, at dette godt
kan blive et hit blandt de unge, der meget gerne
vil spille holdspil sammen.
I starten af marts måned 2020 mødes
ungdomsudvalget og klubben desuden med
Dansk Idrætsforbund, som vil forsøge at hjælpe
os med at finde nye ungdomsmedlemmer.
Der vil desuden blive indført en
juniorprøvemedlemsordning magen til den for
voksne; der vil i den forbindelse blive investeret
i juniorudstyr, som klubben kan låne ud til
nye potentielle juniormedlemmer, og som de
efterfølgende kan købe, hvis de ønsker at
fortsætte med sporten.
Vi vil forsøge at gennemføre en Store
Venne-dag omkring påsken, hvor vores
ungdomsspillere kan invitere venner med.
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REGEL- OG ETIKETTEUDVALG
af Claus Bytzau

Golfåret 2019 var imødeset med megen
spænding, idet vi skulle spille efter nye regler.
I løbet af februar og marts har vi gennemgået
de nye golfregler for ca. 500 af klubbens
medlemmer, hvor der har været stor spørgelyst.
Vi har således ved fælles hjælp fået afklaret de
tvivlsspørgsmål, der har været. Engagementet
fra de fremmødte medlemmer var stort.
De nye golfregler er blevet godt modtaget af
klubbens medlemmer, og der har derfor ikke
været behov for yderligere tiltag i løbet af
sæsonen.
Materiale vedr. de nye golfregler findes på
DGU’s hjemmeside, danskgolfunion.dk,
under menupunktet Regler og Hcp. Der ligger
endvidere mange gode videoer, der illustrerer
mange af de situationer, vi som spillere kan
komme i.

§
§
§
§
§§
§
§§
§
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PRO’ERNE
af Russell Taylor

Så har vi lukket lågen for 2019 og åbnet en ny
for 2020.
2020 vil være et specielt år for mig personligt
pga. 2 ting:
1) A young and hopeful golfer!
I 1980 blev jeg registreret som professionel
træner, men selvom jeg går ind i mit 5. årti som
pro, føler jeg mig stadig lige så interesseret og
tørstig efter ny viden som den dag for 40 år
siden, hvor jeg startede.
Russell Taylor som
17-årig, ung træner
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været en kæmpe hjælp med alle vores skønne
prøvemedlemmer. Han er også klar til en ny
omgang i år!
Axel lærte vi at kende for et par år siden, og
han har hjulpet os med undervisningen på
vores rejser. Men da Lisa har født en lille dreng
og er på barsel, vil Axel være en fast del af
trænerteamet i år. What a team!
Elitens resultater
Sidste år var en pose blandede bolsjer mht.
resultater. Some really highs, but some fairly
lows. That’s showbusiness!

2) 20 år som cheftræner
Den næste milepæl for mig er, at det er 20
år siden, jeg kom tilbage til klubben som
cheftræner.

Det gode ved sådan en sæson er, at vi fik
prøvet nogle nye, unge kræfter på det højeste
niveau. Og det lykkes for dem at komme sejrrigt
ud, samtidig med at den erfaring, som de fik,
var guld værd. Tillykke til Emil Hribar Bengtsen
og Sebastian Steensgaard-Nielsen. Jeg glæder
mig til at følge jeres udvikling i år.

Det sidste årti har jeg set Furesø Golfklub
vinde rigtig mange danske og internationale
mesterskaber og set spillere fra klubben, som
har opnået at komme på European Tour. Og
i den forbindelse føler jeg mig både heldig og
stolt af at have kunnet bidrage en lille smule til
dette.

Jeg synes, at klubben er godt rustet til det
næste årti. Vi har et godt samarbejde med både
ledergruppen og bestyrelsen. Det betyder, at
dagligdagen i klubben fungerer fint, samtidig
med at alle de frivillige, som stiller op til det ene
arrangement efter det andet, gør klubben stærk
til i forhold til de udfordringer, som golf i det hele
taget står over for i fremtiden.

Trænerteamet
Sidste år fik vi to nye ansigter i trænerteamet:
Peter Svendsen og Axel Arinbjarnarson.
Sidstnævnte er lige så farverig som hans navn!

Jeg vil runde af her og på trænerteamets vegne
takke alle jer medlemmer, nye som erfarne, for
jeres støtte, tålmodighed og loyalitet over for os.

Peter har jeg kendt i mange år, og han har

Vi ønsker alle en rigtig god og begivenhedsrig
sæson!
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PROSHOP
af Vivi Benn

Så sidder vi her på en af årets sidste dage og
ser tilbage på året, der gik i shoppen. Til og
med et år, hvor shoppen fyldte 10 år!
Vi startede sæsonen med en åbningsweekend
og fejring af shoppens 10 års-fødselsdag. Her
havde vi følelsen af, at samtlige medlemmer af
klubben mødte op. Hvilken fantastisk start på
sæsonen!
Det har været 10 år fyldt med travlhed, latter og
glæde over at servicere, ikke kun medlemmer
fra Furesø Golfklub, men også rigtig mange
golfere fra andre klubber. Vi er altid glade
for den opbakning og loyalitet, vi får fra FGmedlemmer, men det varmer også at modtage
anerkendelse fra vores gæster.
Igen afholdt vi Black Friday, men udvidede
eventen til også at gælde lørdag og søndag.
Det betød, at endnu flere lagde vejen forbi
shoppen denne weekend uden for sæsonen,
hvilket vi er meget taknemmelige og rørte over.
Selvom vi ikke helt ramte sidste års sommervejr,
bød sæsonen alligevel på masser af dansk
sommervejr, der i den grad smittede af på
omsætningen i shoppen. Og vi kan konstatere,
at vi ligesom året før løb rigtig hurtigt for at
følge med efterspørgslen. Det betød, at vi atter
måtte udvide på personalesiden. Vi ansatte
derfor Mads Langkilde, der indtil årsskiftet
er en af klubbens dygtigste elitespillere. Pr.
1. januar 2020 skifter han status fra amatør
til professionel, men han vil fortsat være at
finde i shoppen,
hvor også vores
anden professionelle
pro, Oliver PercySmith, er at finde.
Og I skal være mere
end velkomne til at
kigge forbi shoppen
og få en snak med
dem omkring deres
karriere.

Jes er klar i shoppen

For hele tiden at kunne udvikle shoppen kræver
det et ressourcestærkt team af ansatte og
frivillige kræfter. Vi ville ikke være i nærheden
af, hvor vi er i dag, hvis det ikke var for vores
fantastiske og entusiastiske personale. Folk,
der står klar i kulissen og rækker en hjælpende
hånd frem, når det er påkrævet. Så ud over
Oliver og Mads vil vi gerne sige en stor tak
til Jes, der er i besiddelse af et ultimativt
servicegen, hvilket de fleste, der har været forbi
shoppen, har oplevet.
Også en stor tak til pro-teamet, der i 2019 blev
udvidet med 2 proer, Peter Svendsen og Axel
Arinbjarnarson. Så en stor tak til de to nye
medlemmer af teamet samt Lisa og Russell. De
har været en stor hjælp ved fitting og salg af
udstyr for ikke at glemme det gode humør, de
altid deler ud af.
Med sådan en sæson og opbakning fra alle
vores kunder og medarbejdere kan det være
svært at få armene ned!
Sidst, men ikke mindst, en stor taknemmelig
tak til alle FG-ansatte, restaurant og udvalg. Vi
ville slet ikke fungere uden jeres opbakning og
hjælp i dagligdagen. Dejligt at være en del af et
velfungerende team!
Vi napper 10 år mere!
Med ønsket om et godt og lykkebringende
2020.
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BANESERVICE
af Lars Borg

”Baneservice skal medvirke til at få spillet på
banen til at flyde smidigt og dermed optimere
udnyttelsen af banekapaciteten, samt til
at gældende bestemmelser overholdes.
Baneservice har desuden som formål at
medvirke til, at alle spillere, der lovligt benytter
Furesø Golfklubs anlæg, får en god oplevelse.
Bestyrelsen forventer, at anvisninger fra et
medlem af Baneservice respekteres af såvel
klubbens medlemmer som af øvrige brugere af
klubbens faciliteter”.

rapporter, at ”flere hold er blevet bedt om at
vinke igennem”, og ”der bruges for lang tid
på at lede efter bolde”. I den forbindelse skal
det nævnes, at kan bolden ikke findes straks
(DGU oplyser, at det betyder 30 sekunder),
skal der vinkes igennem. Det hjælper også på
hastigheden, når vogn og bag placeres korrekt
omkring green, og at man altid er klar til at slå,
når det er ens tur.

Sådan lyder Baneservices formål, som de
omkring 22 frivillige medlemmer af Baneserviceudvalget har haft med i kufferten, når de har
bevæget sig rundt på Furesø Golfklubs arealer.
Og hvordan er det så gået i 2019? Blev målet
opnået og opgaverne løst tilfredsstillende?
I al beskedenhed synes Baneservices mål at
være nået i tilfredsstillende grad, når man læser
de rapporter, som hvert medlem af Baneservice
udfærdiger, når de har kørt Baneservice.

Greenfeegæster
Greenfeegæster får som altid en god
behandling og vejledes om blandt andet
tidsbestilling, lokale regler og reglerne for brug
af træningsområderne. Ikke sjældent glemmer
gæsterne, at der skal indløses greenfee før
brug af træningsområderne. Baneservice
har gjort forsøg med, at gæster og gratister
(som der desværre er for mange af) på stedet
betaler greenfee via MobilePay, i stedet for at
de sendes til klubhuset for betaling. Det virker
rigtigt godt.

Flowet og hastigheden
Flowet og hastigheden i spillet har generelt
været godt, og indførelsen af tidsbestilling
virker efter hensigten. Det nævnes dog i flere

I 2019 blev 7 gratister opdaget på banen
(flest på par 3-banen), hvor de ikke havde
betalt inden spillets start. Som altid lyttes
der tålmodigt til bortforklaringerne, men det
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køl og plads. Vi håber at kunne være på banen
med et nyt servicekoncept i 2020.
Uddannelse
Baneservice har igen haft en del mødeaktivitet
i løbet af året, hvor der blandt andet har været
baneserviceuddannelse af nye medlemmer og
efteruddannelse på programmet. Førstehjælp
og hjertestarterkursus står stadig højt på
Baneservices ønskeliste, og vi ser frem til et
kursus i 2020.

ender med valget om betaling på stedet eller
bortvisning. Kan spillerens identitet sikres,
sendes et brev til pågældendes hjemmeklub til
”orientering”.
Årsmærker og bagmærker
Årsmærker og bagmærker giver desværre
anledning til påtaler, når korrekt årsmærke
ikke er påsat efter fristens udløb. Manglende
bagmærker forklares med de samme
undskyldninger: ”Sidder på min bærebag” eller
”Må have tabt det”. Bagmærke og årsmærke
skal bæres synligt og skal forevises på
forlangende af Baneservice.
Af andre hændelser skal nævnes venlige
henstillinger om at huske at rive i bunker, rette
nedslagsmærker op og lægge turf tilbage – det
er en genganger.
Ikke kun baneservice
Nu er det ikke bare henstillinger og påtaler hele
tiden. Der er også tale om egentlig service i
bedste forstand fra vores side. Det viser en
hændelse, hvor en gæst ikke kunne finde
sin medspiller. Var medspilleren gået ud på
banen? Ind i golfbuggyen, ud på banen, og
genforeningen var en realitet.
Eller et golfur eller en mobiltelefon, der er tabt
på banen. Vi kørte selvfølgelig en runde for at
lede efter den tabte genstand. Mobiltelefonen
blev fundet.
Service er også, at buggyen fyldes med
drikkevarer og chokolade (måske også
en sandwich), der kan tilbydes spillerne.
Baneservice har fået en ”cafébuggy”, men der
har været nogle opstartsvanskeligheder med

Erfaringsudveksling Baneservice-medlemmer
imellem har høj prioritet. Det er vigtigt at opnå
en så korrekt og ensartet optræden som muligt.
Nye Baneservice-medlemmer
I 2020 er der nye medlemmer på vej ind
i udvalget. I løbet af marts/april inviteres
11 interesserede FG-medlemmer til et
orienteringsmøde om Baneservices formål og
virke.
Baneservice-medlemmerne vil gøre deres
bedste for, at flowet på banen bliver bedst
muligt, at gældende bestemmelser overholdes,
og at medlemmer og gæster får en god
oplevelse.
Har du tid og lyst til at yde et stykke frivilligt
arbejde for klubben i Baneservice, kan du
kontakte Lars Borg på tlf. 2018 5005 eller
famborg@privat.dk.
Det har været en fornøjelse for Baneservice at
have været på banen i 2019. Vi bliver taget godt
imod – tak for det.
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HANDICAPUDVALG
af Svend E. Bruun

I det forløbne år har handicapudvalget
udelukkende beskæftiget sig med de to
opgaver, der normalt udgør hovedparten af dets
arbejde, nemlig
1) årsrevisionen af medlemmernes handicap
2) medlemsønsker om ændring af handicap
Ved årets start forventede vi at skulle
bruge megen tid og mange kræfter på
implementeringen af det nye handicapsystem,
kaldet World Handicap System (WHS). Men
som det vil være de fleste bekendt, er denne
implementering i Danmark blevet udskudt til
2021.
Årsrevision
Årsrevisionen af handicap skete som
sædvanlig i januar og forløb gnidningsfrit. For
de medlemmer, for hvem revisionen og dens
resultat er et mysterium, er der god hjælp
at hente på DGU’s hjemmeside, hvor der
findes en artikel kaldet ”Handicaprevisionen
(HR) forklaret”. Under alle omstændigheder
er medlemmer, der ikke forstår resultatet af
årsrevisionen, velkomne til at henvende sig til
handicapudvalget.

Ændring af handicap
I løbet af året får handicapudvalget normalt
omkring 10 henvendelser fra medlemmer, der
af den ene eller anden grund gerne vil have sat
deres handicap op; ønsker om det modsatte er
mærkeligt nok meget sjældne. I 2019 modtog
vi kun ca. en tredjedel af dette antal. Om dette
skyldes et tilfældigt udsving eller det forhold, at
flere medlemmer nu har lært at leve med deres
handicap, vides ikke.
World Handicap System
Udskydelsen af implementeringen af
WHS indebærer, at det nuværende EGAhandicapsystemet fortsætter i 2020, dog
sådan at den danske begrænsning mod at
spille 9 runders tællende runder ophæves
for handicapgruppe 2, dvs. spillere med et
handicap mellem 4,5 og 11,4. WHS forventes
nu at blive søsat i Danmark i starten af
2021 og er til forskel fra EGA-systemet et
gennemsnitssystem, der udregner et løbende
gennemsnit af de 8 bedste scores blandt de
20 seneste. Handicapudvalget opfordrer derfor
alle medlemmer til at bestræbe sig på, at der
ved udgangen af 2020 er registreret mindst 20
tællende runder i deres scorearkiv.

KOMMUNIKATIONSUDVALG
af Bibbi Bryld

Ny formand
I starten af sæsonen var
kommunikationsudvalgets formand, Nils
Rasmus Hansen, desværre nødt til at trække
sig fra posten pga. sygdom, hvorefter Bibbi
Bryld overtog posten. Der skal lyde en meget
stor tak til Nils for hans store og ihærdige
arbejde i udvalget.
Ny hjemmeside
Der var i løbet af vinteren arbejdet ihærdigt
på at få den nye hjemmeside på plads til
sæsonstart, men forsinkelser gjorde, at den
først blev lanceret ultimo april. Hjemmesiden er
nu blevet tidssvarende og skulle gerne give en
bedre oversigt over indholdet, samtidig med at
sekretariatet er lettet for noget arbejde, f.eks.
med en elektronisk indmeldelsesblanket på
hjemmesiden.
Klubberne i klubben har fået adgang til deres
egne undersider, så de selv kan vedligeholde
indholdet på deres sider.
Der arbejdes på at færdiggøre et
medlemsforum på hjemmesiden, hvor
medlemmer kan lægge informationer op m.m.
som en pendant til Facebook-gruppen.
Nyhedsbreve
I forbindelse med lanceringen af den nye
hjemmeside gik vi også over til et andet system
til at udsende klubbens nyhedsbreve. Systemet
gør det lettere og hurtigere at samle og
udsende nyhedsbrevene.
Nyheder lægges op løbende på hjemmesiden
og samles ca. ugentligt til udsendelse i vores
nyhedsbrev, Furen. Hvis du ikke modtager

Furen, kan du på hjemmesiden tilmelde dig
nyhedsbrevet. Nyhederne kan ses på forsiden
af hjemmesiden eller under Nyheder, ligesom
alle tidligere nyhedsbreve findes som et
underpunkt under Nyheder.
Facebook-gruppe
Nyheder og andre informationer lægges også
op på Furesø Golfklubs Facebook-gruppe
(FG Medlemsforum), som er en gruppe kun
for medlemmer. Gruppen bruges ihærdigt
af medlemmerne til at bringe nyheder,
informationer, efterlysninger m.m.
Hvis du ønsker at blive medlem af gruppen, kan
du søge efter ’FG Medlemsforum’ på Facebook
og anmode om at blive medlem af gruppen.
Kommunikationsudvalget
Vi mistede også ved årets udgang et andet
medlem af kommunikationsudvalget, da
Anders Sigdal var nødsaget til at træde ud af
udvalget. Vi ønsker at give en meget stor tak
til Anders, som har bidraget meget til udvalget
med hans professionelle kompetencer som
sportsjournalist.
Da udvalget nu er skrumpet ind i løbet af året,
søger vi derfor gerne 1-2 frivillige personer, som
har tid, lyst og interesse for kommunikation til at
indgå i teamet. Du kan høre mere om arbejdet
ved at kontakte udvalget.
Til sidst skal der lyde en meget stor tak til
kommunikaltionsudvalget, der mødes hver
anden mandag såvel i som uden for sæsonen,
og som trofast er med til at bidrage og styrke
kommunikationen i klubben. Det er en stor
fornøjelse at arbejde sammen med jer.

Kommunikationsudvalget består af:
• Bibbi Bryld, formand
• Lars Lindegren
• Peter Fl. Adolph
• Vivi Benn
• Liselotte Heiredal
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SEKRETARIAT
af Lars Lindegren

ServiceCenter
Koncept
Vi har i 2019 afprøvet et ServiceCenterkoncept, hvor vi på hverdage har placeret
personale fra sekretariatet bag en skranke i
klubhusets hall. I weekender har vi forsøgt os
med en delvis frivillig bemanding. Formålet med
forsøget var at kunne møde medlemmer og
gæster i det øjeblik, de trådte ind i klubhuset,
og give nem mulighed for dialog og svar på
spørgsmål.
Resultat
Vi har haft rigtigt gode resultater med denne
ordning. Både medlemmer og gæster (over
400 gæstesvar) har reageret meget positivt. I
Golfspilleren i Centrum, hvor vi blandt andet
spørger gæster, om de bliver godt modtaget,
er tilfredshedsprocenten på alle spørgsmål
omkring modtagelse i klubben steget ift.
svarene i 2018.

Resultatet af vurderingen af modtagelse i klubben i Golfspilleren i Centrum
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Afledte fordele
Udover bedre og mere direkte service har
ordningen også givet andre fordele. Golfklubben
er også et rum for socialt samvær, og langt de
fleste gæster og medlemmer synes, at det er
hyggeligt, at vi sidder og tager imod indenfor
indgangsdøren. Vi, i sekretariatet, kommer på
alle måder nærmere medlemmerne og kan
opsamle megen information og gode ideer.
Et par ulemper
Som ansat i sekretariatet er det desværre ikke
en ideel placering i forhold til det øvrige arbejde,
som vi også skal have fra hånden. Mange
timer i en så trafikeret position med megen
socialisering og afbrydelser er hyggeligt, men
også ressourcekrævende. Arbejdet med andre
opgaver end service bliver ofte afbrudt, og det
er svært for sekretariatsmedarbejderen at holde
fokus på løsning af større opgaver. Det er heller
ikke en optimal arbejdsplads, hvad angår støj
og træk etc. Vi mener dog samlet set, at det er
det værd. Det er en investering i god service, og
for medarbejderen er det også, på trods af den

udfordrende arbejdssituation, en hyggelig og
social opgave.
2020
Vi planlægger på baggrund af den store succes
at fortsætte i 2020. Vi vil dog se på, hvordan
vi kan udvikle ordningen, så ulemperne for
sekretariatets medarbejdere mindskes.
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RESTAURANT
af Lars Lindegren

Ny forpagter i Furesø Golfklub 2020
Baggrunden
Det er bredt anerkendt, at næst efter
baneanlægget er restauranten i en golfklub den
vigtigste faktor for gæsters og medlemmers
trivsel. Vi skal som klub være attraktive på
alle parametre, og her tæller restauranten
tungt i regnskabet. Vi modtog sidst på året en
opsigelse fra Nicolai af forpagtningen på vores
restaurant, og vi skulle handle hurtigt for at sikre
en kvalificeret løsning til starten af sæsonen
2020.
Nicolai
Nicolai har været i restauranten i fire sæsoner,
og for hver sæson har vi kunnet se i vores
tilfredshedsundersøgelser, at tilfredsheden er
blevet en tak bedre.
Nicolai har gjort det godt igennem fire år,
madens kvalitet og service har været i top, og
personen Nicolai er vellidt. Nicolai har af flere
grunde, herunder personlige, valgt at stoppe. Vi
siger mange tak til Nicolai for den fine indsats.
Restaurationsdrift
At drive en restaurant er generelt en vanskelig
opgave. At drive restaurant i en golfklub er
endnu sværere pga. de mange interessenter
og de specielle krav, der stilles for at kunne
servicere alle interessenter.
Vi anser i Furesø Golfklub det at have en
god medlemsrestaurant som en strategisk
beslutning. Derfor giver vi vores forpagter
gode vilkår, så der er basis for at drive en god
forretning. Det gør vi, fordi vi gerne vil holde på
vores forpagter så længe som muligt, og fordi
vi tror på, at en glad forpagter også smitter
af på de oplevelser, vores medlemmer får i
restauranten.
En forpagter skal både kunne lave mad,
optimere en produktion, være en god vært og
en god leder. Han skal kunne vedligeholde og
benytte et regnskab og budget, så det bliver et
styringsværktøj i hverdagen, og han skal have
den nødvendige struktur og selvdisciplin, så

han får fulgt op på alle interessenter omkring
restauranten. Han skal være en god diplomat
og kunne manøvrere i det minefelt af interesser,
der er i en golfklub. Og så skal han være en
dygtig forretningsmand, der kan lytte til sine
kunder, indrette sig derefter og samtidig have
overblik og evner til at udvikle sin forretning.
Ny forpagter
Ovenstående kompetencer er en palet, som
de færreste forpagtere besidder. Ofte står
forpagteren alene med det overordnede
ansvaret for restauranten, og det er en stor og
tidskrævende opgave.
Med Nicolai væk skal hullet udfyldes og gerne
endnu bedre. Vi bestemte os for, at hvis vi
skulle finde en løsning, som kunne leve op til
de brede krav, så skulle vi måske kigge på ikke
bare en forpagter, men et forpagterpar. Med to
ved roret kan man supplere og støtte hinanden
– og alt andet lige er der en større mulighed for,
at to personer tilsammen har de kompetencer,
der skal til.
Processen
Med en opsigelse i slutningen af året fra Nicolai
og en sæsonstart for ny forpagter 1. marts
havde vi travlt. Al min tid blev fuldt dedikeret
til processen med at finde en forpagter i hele
december og januar måned.
Forventninger og erfaringer
En vigtig del i ethvert godt forhold er at få
defineret de forventninger, der er til samlivet.
Derfor er der brugt meget tid på at beskrive,
hvilke medlems- og gæstebehov vi ønsker
at få dækket gennem vores medlemscafé og
de klubgrupper, der benytter restauranten i
forskellige sammenhænge. Vi beskrev også de
muligheder, der er for en dygtig forpagter for
at drive givtig restaurantdrift med for eksempel
selskaber, mødeaktiviteter, mad ud af huset etc.
Der er blevet beskrevet et detaljeret årshjul,
så forpagteren kan overskue alle aktiviteter
året rundt. Og vi har delt vores erfaringer og
regnskaber vedrørende restaurationsdrift fra år
tilbage.
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Vi har afholdt et møde med klubbens
medlemmer, hvor de kunne fremlægge deres
forventninger til en medlemsrestaurant, og der
er nedsat et inspirationsudvalg, der har gjort
det samme. Udvalget skal arbejde sammen
med den nye forpagter og blandt andet samle
input fra medlemmerne, som de kan dele med
forpagteren.
Det nye forpagterpar skal ligesom Nicolai indgå
i ledergruppen, hvor vi sammen koordinerer og
udvikler driften af golfklubben.
Ansøgninger og samtaler
Resultatet af alle anstrengelserne var
overstrømmende. Vi modtog i alt 54
henvendelser, og jeg var i indledende dialog
med dem alle. I enkelte tilfælde kunne vi hurtigt
klarlægge, at vores forventninger nok ikke
kunne mødes. Slutresultatet blev, at vi modtog
22 ansøgninger, som alle var kvalificerede.

54
22
1

henvendelser
ansøgere

ansættelse

fandt vi endelig frem til, hvem der skulle tilbydes
forpagtningen.

Der blev nedsat et ansættelsesudvalg til
at varetage den sidste fase. I udvalget sad
formand, kasserer og direktør. Udvalget blev
flankeret af et konsulentfirma med et indgående
kendskab til branchen, som vi tidligere har
benyttet.

Martin & Bo
Det endelige valg blev taget på baggrund af, at
det er to erfarne folk, der er kokkeuddannede
og har tjenererfaring. De har begge været
selvstændige og bevist sig selv i branchen. De
har bevist, at de kan drive en forretning med
fortjeneste. De er engagerede og behagelige
personer, der tilsammen er et godt værtspar. De
har begge faglige og personlige kompetencer,
som supplerer hinanden rigtig godt.

Efter to samtaler, en personlighedstest, en
praktisk opgave med at producere en optimal
banesandwich samt indhentning af referencer

Vi er derfor rigtig glade for at kunne byde Martin
og Bo velkommen i Furesø Golfklub, hvor de
havde officiel overtagelse d. 1. marts 2020.
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MARTIN & BO
Bo Larsen & Martin Vitrup er de nye forpagtere
af Café & Restaurant Hestkøbgaard hos
Furesø Golfklub. Tilsammen tilbyder de over
40 års brancheerfaring med en bred vifte som
både køkkenchefer, bestyrer & selvstændige
erhvervsdrivende.
Bo er også tidligere forpagter af Værløse
Golfklub og senest sit ejet vikarbureau til
branchen. Martin har senest været direktør
og bestyrer på Restaurant Furesøbad og
selvstændig med catering og over 8 års
konsulentarbejde for Landbrug & Fødevarer i
Kina.
Visionen er at skabe et hyggeligt cafémiljø
for klubbens medlemmer og mulighed for
alle former for middage, fester og selskaber i
herregårdens unikke lokaler.

De nye forpagtere, Bo Larsen (t.v.) og Martin Vitrup (t.h.)

FURESØ GOLFKLUBS
SPONSORER
Executive sponsorer

Sølvsponsorer
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