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Company Day i Frederikssund Golfklub –  
En sikker succes 
Når du vælger en Company Day i Frederikssund Golfklub er du sikret en succesfuld 
oplevelse for dine kunder / medarbejdere fra I kommer og til i går.  

 
 

 

Allerede under dine overvejelser vil vi 
gerne være behjælpelig med idéer og 
gode råd, og sammen planlægger vi 
dagen ned til mindste detalje, og lige 
bortset fra vejret, kan vi håndtere det 
meste. 

Det katalog du sidder med i hånden, 
beskriver en lang række af de mulighe-
der vi kan tilbyde dig. Er der ønsker der 
ikke er beskrevet tager vi en snak om 
hvilke muligheder der er for at opfylde 
dine ønsker. 

En Company Day er opbygget af en lang 
række af muligheder, og det er dig der 
bestemmer, hvad der skal være med på 
din dag. 

Bagerst i kataloget finder du en 
afkrydsningsliste, som samtidig er afta-
legrundlaget for din dag. Prisen for ar-
rangementet afhænger af de valg, som 
du i samarbejde med os træffer og ud 
fra de valg du har taget. 

Lad os gennemgå mulighederne sam-
men og drøfte eventuelle specialøn-
sker. 

 

Med venlig hilsen 
Frederikssund  
Golfklub 



Her vælger du om det skal være på 18 
huls eller 9 huls banen eller eventuelt 
på begge baner. 
 
Hvordan skal der spilles. 
 
Skal der være startposer, morgen-
buffet, forplegning på banen, frokost 
eller aftensmad. 
 
Vores dygtige trænere står til rådig-hed 
med undervisning inden dagens turne-
ring. 
 
Indlagt puttekonkurrence, længste dri-
ve eller ? 
 
Kommer du selv med præmier eller 
skal vi arrangere indkøb. 
 
Du har her mulighed for at vælge op-
sætning af reklameskilte m.m. 
 
Vi kan tilbyde fotografering, både på 
banen og i klubhuset. 
 
Her har du mulighed for at tilvælge 
special opsætning af banen.  

Banerne 
 
 
 
Opsætning af turneringen 
 
Forplejning 
 
 
 
Clinic og instruktion 
 
 
 
Konkurrence 
 
 
Præmier 
 
 
Reklame 
 
 
Fotografering 
 
 
Baneopsætning 

 

 

 

FRA BESLUTNING TIL GENNEMFØRELSE 
Kataloget er opbygget, så du step for step kan beslutte, hvordan din dag skal sam-

mensættes. Tag det side for side og vælg de ting du ønsker, så samler vi det til 

sidst og finder en samlet pris for hele arrangementet. 



BANERNE 
 
18. huls banen 

5.844 meter lang fra tee 58, i et smukt og let kuperet terræn, med enkelte huller 

ned mod Roskilde Fjord. 

På 18 huls banen kræves der medlemskab af en golfklub og et registreret golf handi-

cap.  

 

9. huls banen 

2.758 meter lang (18 huller) fra både gul og rød tee, i et kuperet terræn. 

En svær kortbane med smalle fairways og små green områder. 

På 9 huls banen kan alle være med, også dem der ikke er medlem af en golfklub el-

ler har et registreret golfklub.  



Turneringsform 
 
Slagspil 
Her skal hullet spilles færdig, da det er 
det anvendete antal slag på hvert hul 
der tæller.  

Stableford 
Her gives der point for resultatet på 
hvert hul, 2 point ved spil af hullet med 
det antal slag der er hullets par + spille-
rens ekstra tildelte slag ud fra handi-
cappet, og når der ikke kan opnås point 
på hullet samles bolden op. 

Foursome 
Foursome spilles som par turnering, 
men kun med en bold, som spillerne 
skiftes til at slå til. En spiller slår ud på 
lige huller og den anden på ulige huller. 

Greensome 
Lige som Foursome, men her slår begge 
spillere ud på hvert hul, hvorefter det 
bedste drive vælges, og så skiftes de til 
at slå til bolden. 

Texas Scramble 
Texas Scramble spilles som hold med 4 
spillere på hvert hold. Alle driver ud, 
hvorefter den bedste bold vælges og 
herfra slår de 3 spillere, hvis drive ikke 
er valgt, videre fra dette sted og sådab 
fortsættes indtil bolden er i hul.  

Startform 
 
Gunstart 
Der startes samtidigt fra alle huller og 
derved kommer alle spillere også ind 
samtidig, hvilket er bedst når der er 
spisning eller præmieoverrækkelse. 

 

Løbende start 
Her starter alle spillere fra hul 1, og 
starten strækker sig derfor over flere 
timer, afhængig af antallet af spillere. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPSÆTNING AF TURNERINGEN 
I forbindelse med afviklingen af dagen, skal du tage stiling til hvordan turneringen 
skal afvikles, herunder om det skal være gunstart eller løbende start, men samti-
dig også hvilken turneringsform der skal spilles. 



Frokost buffet 
Også her har vi flere muligheder for at 
sammensætte netop den buffet du øn-
sker, men vi har også både en standard 
lille og stor buffet. 

Den lille frokost buffet indeholder: 
- 2 slags kød 
- 2 slags salater 
- Ovnbagte kartoffelbåde 
- Dressinger 
- Brød 

Den store frokost buffet indeholder: 
- 3 slags kød 
- 3 slags salater 
- 2 slags kartofler 
- Dressinger 
- Brød 

 

Middagsbuffet 
Såfremt turneringen holdes om efter-
middagen, kan vi også tilbyde at slutte 
dagen med en middagsbuffet. Her afta-
ler vi individuelt hvad netop du ønsker 
af indhold.  

Startposer 
Udleveres sammen med scorekort for 
dagen og indeholder: 
1 golfbold, tees, 1 stk. chokolade, 1 stk. 
frugt og en kildevand, samt eventuelt 
reklamemateriale fra dig.  
 
Baneforplejning 
Vi kører rundt på banen modsat spille-
retningen, så vi når forbi alle spillere, 
med øl/vand/chokolade og frugt efter 
dit valg. 

 

Morgenbuffet 
I vores dejlige restaurant kan vi arran-
gere morgenbuffet, lille, stor eller helt 
efter dine ønsker. 

Den lille buffet indeholder: 
- Kaffe / te 
- Morgenbrød 
- Rugbrød 
- Wienerbrød 
- 2 slags pålæg 
- Syltetøj 
- Ost 

Den store buffet indeholder desuden: 
- Juice 
- Scrambled æg 
- Bacon 
- Pølser 

 FORPLEJNING 
Vi kan tilbyde flere former for forplejning i løbet af arrangementet, helt afhængig af 
hvad du ønsker, lige fra startposer og baneforplejning og morgenbuffet over frokost 
og middag. 





Clinic 
Da tiden mellem morgenmaden og 
gunstarten gerne er presset, så er en 
Golf Clinic den bedste form, det er her 
Pro’en viser hvordan det kan gøres – 
godt ud af bunkeren, den  rigtige læng-
de på chippet eller den rigtige læsning 
af putningen. 

Sammen med træneren sammen-
sætter vi den Clinic du helst vil præsen-
tere dine gæster for, typisk med en 
varighed på 30 minutter. 

 

Instruktion 
Instruktion, enten i hold eller individu-
elt egner sig bedst til løbende start, da 
der her vil være tid til den enkelte spil-
ler. 

Et eksempel kunne være instruktion i 
hold af 2-3 bolde, 8-9 spillere, i 20 mi-
nutter inden de skal ud. 

Mulighederne er mange, lad os tale om 
hvad du mener passer til dine gæster. 

 

CLINIC OG INSTRUKTION 
Vores dygtige PGA trænere er klar med en clinic eller undervisning inden turnerin-
gen. En god start på en god dag på banen. 



Puttekonkurrence 

Efter runden kan der laves en ekstra 

turnering på puttinggreens, over 3-6 

eller 9 huller. 

Beat the Pro 

På et af hullerne kan spillerne konkur-

rere med pro’en om at komme tættest 

på hullet. 

Færrest put på runden 

Dette kræver at alle huller spilles fær-

dig. 

Alle spillere noterer deres put på hvert 

hul og den der har færrest put vinder. 

Længste drive 

Der udvælges et hul, hvor spilleren 

markerer sit drive, hvis det er længere 

end den markering der allerede står 

der – drivet skal være på fairway. 

Nærmest flaget 

På 1 til 4 par 3 huller kan der laves kon-

kurrence om hvem der kommer tættest 

på hullet 

 

KONKURRENCER 
Under turneringen kan der arrangeres en eller flere konkurrencer, som færrest 
put, længste drive eller tættest på hullet. 



PRÆMIER 
Uanset om du kommer med præmierne til dine gæster eller du ønsker at vi indkø-

ber dem, så er vi parat til at gøre dem klar til præmieoverrækkelsen, som vi gerne 

står for, enten alene eller i samarbejde med dig, når tidspunktet passer dig. 

Vi kan tilbyde indkøb af præmier i vores Proshop, hvor gaverne selvfølgelig kan 

byttes efterfølgende, hvis der ønskes en anden størrelse eller en anden farve. 

Antallet af præmier og prisniveauet aftales forud og så sørger vi for resten.  



REKLAME 
Du har selvfølgelig også mulighed for at få din reklame på både bane, morgenbord, 
frokostbord og i lokalerne, det aftaler vi individuelt. 

Hvis du ønsker reklame på banen skal dette dog afstemmes med vores greenkee-
pere, eksempelvis hvis de skal stå på teesteder eller omkring greens områder. 

 

FOTOGRAFERING 

Vi har ikke uddannede fotografer til rådighed, men vi tager gerne ud på banen og 
fotograferer dine gæster under runden, lige som vi selvfølgelig sørger for fotodoku-
mentation under præmieoverrækkelse og middag. 

Efterfølgende leveres billederne digitalt til frit brug. 



Det kunne for eksempel være ønsket 
om svær pinplacering på greens. 

Ønskerne taler vi om, og prisen for 
dette er helt afhængig af hvilke former 
for baneopsætning der er tale om og 
hvor meget mandskab vi skal bruge 
ekstra for at imødekomme dine ønsker. 

 

 BANEOPSÆTNING 
Hvis du har specielle ønsker til opsætningen af banen, skal dette aftales senest 14 
dage før turneringen, da dette skal afstemmes med vores greenkeeperchef og ind-
arbejdes i arbejdsplanen for perioden. 



ADMINISTRATION AF DAGEN 
En company Day kræver en stram styring af hele dagen, og planlægningen be-
gynder allerede når aftalen er indgået og slutter først når den sidste gæst er 
gået. 

 

 

 

Ud over at sikre at dine gæster får en 
positiv oplevelse, så kan vi ogå tilbyde 
at håndtering af turnerings-opsætning, 
udskrift af scorekort til hver spiller, ind-
tastning af scores efter runden og udar-
bejdelse af resultatlister til præmie-
overrækkelse samt selve præmieover-
rækkelsen. 

Hvis du selv ønsker at håndtere afvik-
lingen af turneringen er dette også en 
mulighed, så udskriver vi blot scorekort 
til dagen. 



Ordrebekræftelse  
 

Vi bekræfter hermed afholdelse af Company Day i Frederikssund Golfklub 

 

 

Den _________________________ 

Som markeret på næste side, bestillingsoversigten. 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

For kunden, stempel og underskrift 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

For Frederikssund Golfklub  
 



PRIS OG BESTILLING 
PRISER FOR BANE  18 HULS 9 HULS 

BANE OG ANTAL 
- Banelukning ved gunstart ………………………….. 5.000,- ⃝ 1.000,- ⃝ 
- Greenfee pr. spiller ………………………….. 350,- ⃝ 100,- ⃝ 
   - Antal spillere Pr. bane ____ ____ 

FORPLEJNING (side 9) 
- Startpose Kr. 50,- Ja  ⃝ Nej  ⃝ 
- Forplejning på banen Kr. 50,- Ja  ⃝ Nej  ⃝ 
- Morgenbuffet Kr. 75,-/90,- Lille  ⃝ Stor ⃝ 
- Frokostbuffet Kr. 100,-/150,- Lille  ⃝ Stor ⃝ 
- Middagsbuffet Efter aftale  Ja  ⃝ Nej ⃝ 

PRÆMIER  Vi indkøber ⃝ Medbringes ⃝ 
- Præmiebudget, hvis vi indkøber  (________________) 

FOTOGRAFERING 
- Fotografering og billeder på USB stik til frit brug   ⃝ 

ADMINISTRATION 
Opsætning, scorekort indtastning, resultater  2.500,- ⃝  
resultatliste, præmieoverrækkelse m.m. 

REKLAME (Skriv ønsker) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

BANEOPSÆTNING (Skriv ønsker) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 


