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Det er mig en stor fornøjelse at byde Jer velkommen til Esbjerg 
- Marbæk og til de danske politimesterskaber i golf 2016. 

Golf er for mig en relativ ukendt sport – jeg har prøvet det på pay&play-baner, hvor 
udfordringen har været stor. Lige pludselig virker golfbolden meget stor, og hullet 
meget lille. Det er derfor med stor respekt for Jer spillere, at I nu skal dyste på en 
traditionsrig og meget naturskøn 18-hullers bane tæt på Esbjerg og tæt på det bru-
sende Vesterhav.

Jeg har ledt lidt efter citater og ordsprog omkring golf, og netop ét citat mener jeg 
beskriver golfsporten meget godt;

”At slå rigtigt til en golfbold er den mest sofistikerede og komplicerede 
bevægelse i sportens verden. Måske med undtagelse at spise en hotdog 

på stadion uden at få sennep på tøjet”

Ray Fitzgerald.

Må I få nogle gode dage med høj sol, godt humør og rene golfjern.

God match.

På vegne af Esbjerg Politi Idrætsforening
Karsten Hulmose Nielsen
Formand

Velkommen til de danske  politimesterskaber i Golf 2016
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Velkommen til de danske  politimesterskaber i Golf 2016

Som formand for Esbjerg PI’s golfafdeling og arrangør er det 
mig en stor glæde at byde jer alle velkommen til de danske 
politimesterskaber i golf 2016.

Vi har i år valgt, at mesterskabet skal afholdes på Esbjerg Golfklubs naturskønne, 
velplejede og traditionsrige ”Marbæk”-bane. Klubben har flere gange lagt bane til store 
mesterskaber herunder flere europamesterskaber og Challenge Tour-turneringer, så 
det er ikke fremmed territorium at skulle afholde politimesterskaberne i golf. Thomas 
Bjørn har i øvrigt banerekorden fra hvid tee på 64 slag, så der er noget at sigte efter!

Banen er beliggende på den jyske vestkyst og hvis vestenvinden er i sit sædvanlige 
lune, venter der spillerne en solid udfordring. Esbjerg Golfklub er også kendt for sin 
gode stand, specielt på greens, så en varm putter kan ende med at få stor betydning 
for afgørelsen af mesterskabet.

Jeg vil hermed byde jer alle velkommen til Esbjerg og de danske politimesterskaber 
i golf 2016 med ønsket om en god match for alle spillere.

Jakob Kristensen
Esbjerg PI
golfafdelingen
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Program

MANDAG DEN 15. AUGUST 2016

Kl. 1100  Stævnekontoret åbner

Kl. 1300  1. runde af mesterrækken starter
   Der spilles 3-bolde med højeste handicap først. 
   Slagspil.

Kl. 1900  Kammeratskabsaften i restauranten i Esbjerg Golfklub

TIRSDAG DEN 16. AUGUST 2016

Kl. 0700  Stævnekontoret åbner

Kl. ca. 0800  A-rækken starter på 1. tee. Stableford.

Kl. ca. 0800  Damerækken starter på 10. tee. Slagspil

Kl. ca. 0820  2. runde af Mesterrækken starter på 10. tee. Slagspil. Der spilles  
   3-bolde med højeste score fra dagen før som den første starter.

Kl. 1300   Frokost serveres i klubhuset og vil være klar for deltagerne, som har  
   afsluttet dagens runde. 

Kl. ca. 1500  Præmieoverrækkelse i klubhuset.

Der tages forbehold for ændringer i programmet. 
Starttider vil på dagen kunne ses ved opslag i klubben.

MATCHKOMITÉ/-LEDELSE
Jesper Leth Hansen DPIF – golfudvalget
Repræsentant   Esbjerg Golfklub

DOMMER
Villy Bøgelund

APPELJURY
Jesper Bangsgaard DPIF – golfudvalget 
Lars Fredslund  DPIF – golfudvalget
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Nationalpark Vadehavet

ESBJERG GOLFKLUB LIGGER I NATIONALPARK VADEHAVET. 
NEDENFOR SES LIST INFO OMKRING NATIONALPARKEN.
• Indviet 16. oktober 2010
• Areal: 145.900 ha (1.459 km2)
• Landareal: 30.000 ha (300 km2)
• Internationalt naturområde, ca. 97 % er udpeget som Natura 2000-område
• Tidevand: 2 gange dagligt flyttes 1.000.000.000 m3 vand frem og tilbage gennem  
 dybene
• Antal rastende vandfugle på træk, 10-12 millioner hvert forår og efterår
• Stære på træk, mere end 1 million
• Antal kommuner: 4

Nationalpark Vadehavet dækker et areal på ca. 1.460 km2, hvoraf ca. 300 km2 er 
landareal. Det er dermed Danmarks største nationalpark. Den udgør knap 10 % af det 
dansk-tysk-hollandske vadehavsområde, der, som et ca. 500 km langt bånd, strækker 
sig fra Ho Bugt i Danmark til Den Helder i Holland.

Nationalpark Vadehavet omfatter store dele af kystområdet mellem Ho Bugt i nord 
og den dansk-tyske grænse i syd. 100 km i fugleflugt fordelt mellem fire kommuner 
- Varde, Fanø, Esbjerg og Tønder.

KILDE: WWW.EGK.DK
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NATIONALPARK VADEHAVET 
– FORMÅL OG MÅLSÆTNINGER ER
• at bevare, styrke og udvikle naturen, dens mangfoldighed, sammenhæng og dyna- 
 mik, især for de internationalt betydningsfulde lavvandede havområder, vadeflader,  
 marskenge og øvrige kystnære naturarealer
• at bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier i det unikke vadehavs- 
 landskab
• at bevare og styrke nationalparkens kulturhistoriske værdier
• at styrke mulighederne for særlige naturoplevelser, kulturhistoriske oplevelser og  
 friluftsliv i vadehavslandskabet
• at styrke forskning, undervisning, naturvejled- 
 ning og formidling af vadehavslandskabets vær 
 dier
• at understøtte en udvikling til gavn for lokal- 
 samfundet, herunder erhvervslivet, med re- 
 spekt for beskyttelsesinteresserne, og således 
 at der fortsat kan drives og udvikles landbrug 
 og fiskeri
• at bidrage til en koordineret udvikling af det dansk- 
 tysk-hollandske vadehavsområde.
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Esbjerg Golfklubs historie
KILDE: WWW.EGK.DK
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Esbjerg Golfklub blev stiftet d. 21. marts 
1921 af flere prominente borgere i Es-
bjerg, herunder politimester Fritche.
Esbjerg Golfklub har gennem årene flyt-
tet adresse ad flere omgange. Den første 
bane var 9 korte huller, der var beliggende 
i Måde. Banen lå her fra 1921 til 1944.

Den anden bane lå på dyrskuepladsen v/ 
Niels Bohrs Vej og lå her fra 1945 til 1952. 
Medlemstallet var mellem 40 og 50.

Den tredje bane var en charmerende 9 
hullers bane med beliggenhed i Nørre-
skoven, tegnet af den engelske arkitekt 
C.K. Cotton. Banen lå her mellem 1952 
til 1975 og medlemstallet voksede til ca. 
300. De 9 huller kan stadig anes, hvis 
man går en tur i Nørreskoven. 

Den fjerde bane er den nuværende Mar-
bækbane. Bane og klubhus blev indviet i 
maj 1975 med 18 internationale huller. 
Banearkitekten er den legendariske Fre-
derik Dreyer, som bl.a. også har tegnet 
Silkeborg Golfbane.

I 1993 blev der anlagt 9 yderligere hul-
ler kaldet ”Myrtuebanen”. De 9 ekstra 
huller var også tegnet af Frederik Dreyer 
og blev anlagt, fordi der efterhånden var 
1000 medlemmer, der skabte trængsel 
på Marbækbanen. Myrtuebanen blev i 
2007 udvidet til 18 huller til daglig glæde 
for de efterhånden 1400 medlemmer og 
mange gæster. 
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Hulbeskrivelse

HUL 1 (PAR 4) 

Marbæks første hul er kort, venligt og overkommeligt. Målet fra tee er at undgå de 
to fairway bunkers, og lykkes det, er der et kort jern til green. Green er i venstre side 
temmelig kuperet. 

HUL 2 (PAR 3) 

Eneste reelle forhindring på hullet er de to greenbunkers, som er placeret i samme 
afstand fra teested. Med masser af fairway og semirough bag green, må slaget fra 
teested hellere være for langt end for kort. 

HUL 3 (PAR 4) 

3. hul og de næste 4 huller er placeret i lyngterræn, der er smukt at se på, men kan 
være modbydeligt at slå fra. Lyngbæltet mellem teested og fairway skal forceres, 
hvilket kun bør være en udfordring i stærk modvind. Vælges en spillelinie langs venstre 
side, er en driver et godt valg. Vælges en spillelinie langs højre side kan et jern eller 
en 3 kølle være et rigtigt valg for at undgå det næste lyng- og græsbælte.

HUL 4 (PAR 5) 

Undgå lyng i drivet. Den langtslående kan skære hjørnet i doglegget, men det kan 
være risikabelt. Spiller du fra hvid tee, kan du nyde et flot udsyn udover Ho bugt og 
Skallingen.

HUL 5 (PAR 4) 

Fra teested er der ingen større risiko ved at vælge en spilleretning langs yderste 
venstre side af fairway. Out of i bounds i lyngarealet langs højre side gælder kun ved 
spil af 4. hul.

HUL 6 (PAR 4) 

Fra gul tee er der tale om et kort par 4 hul, der i medvind eller ingen vind kan nås i 
1 slag. Husk på at greenen hælder fra forkant mod bagkant. 
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HUL 7 (PAR 5) 

Landingsområdet i drivet er smalt og meget kuperet, hvilket kan give en temmelig 
akavet stance. Det kan derfor være klogt ikke at satse på længde i andet slaget, 
men slå efter fairway lige over den anden bakkekam. 

HUL 8 (PAR 4) 

Udfordringen på dette hul ligger i greenens udformning, fordi green er meget dyb og 
gennemskæres på tværs af en bakkekam, der deler green i to områder. 

HUL 9 (PAR 3) 

Forhindringerne på dette par 3 hul består i tre bunkers, der dog alle er placeret i 
forkant af green. Hellere vælg et jern eller mindre kølle, der sikrer at slaget er langt 
nok til at forcere bunkers. 

HUL 10 (PAR 4) 

10. hul er det eneste hul på Marbæk, der er omgivet af skov på begge sider i drive 
afstand. Fokus bør dog være på de tre bunkers og semiroughen i højre side. Lan-
dingsområdet i venstre side er smalt, men vælger du at placere drivet kort af den 
forreste bunker, er afstanden i andet slag til green overkommeligt og uden større 
risiko, fordi der ikke er bunkers i greenområdet.

HUL 11 (PAR 4) 

Med hullets længde på 377 meter (fra gul tee) og hyppig modvind fra vest, skal der to 
rigtigt gode slag til for at nå green i 2 slag. Længde og præcision i drivet er påkrævet. 
Drivet skal placeres mindst ud for fairwaybunkeren for at få et overkommeligt slag 
til green, og samtidig må drivet ikke være så skævt, at spillelinien til green blokeres 
af rækken af høje grantræer i begge sider. 

HUL 12 (PAR 4) 

Måske det mest udfordrende hul på Marbæk, især på grund af greenens højtliggende 
placering og et stærkt skrånende greenareal. Præcision i retning og længde er absolut 
nødvendigt i andet slaget, og det er derfor vigtigt at andet slaget slås fra fairway. 
Green er lang, skråner meget mod højre, men greenfladen er ikke særlig kuperet.
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HUL 13 (PAR 3) 

Et kort par 3 hul, men med en langstrakt green, der er omkranset af bunkers foran 
og til venstre for green og en græsbunker i højre side, stilles krav til præcision i ret-
ning og længde. 

HUL 14 (PAR 5) 

14. har den bredeste fairway af alle Marbæks huller og det i hele hullets længde. Drivet 
skal helst være forbi fairwaybunkeren i højre side, men kun ved kraftig vestenvind er 
det en større udfordring for de gode spillere. 

HUL 15 (PAR 4) 

Drivet er forholdsvist uproblematisk, også ved spil fra back tee. Udfordringen ligger 
i andet slaget. Det svage dogleg indbyder til at skære hjørnet i højre side, men grå-
dighed kan belønnes med en tur i den lange bunker i doglegget eller en boldposition 
på lyngskråningen.

HUL 16 (PAR 4) 

Vælges en spilleretning i drivet langs venstre halvdel af fairway, er der ingen større 
risiko herved. Fokus i andet slaget bør være at sikre tilstrækkelig længde for at undgå 
de to greenbunkers i forkanten.

HUL 17 (PAR 3) 

Målet fra tee er at undgå de to bunkers. Mislykkes det, vil du skulle slå et kort bun-
kerslag fra en temmelig dyb bunker.

HUL 18 (PAR 4) 

Hullets karakteristika er en ret smal fairway i landingsområdet for drivet, kombineret 
med en green med et areal på 2 ½ gange gennemsnitsstørrelsen for en green. En 
driver eller en 3 kølle fra teested kan begge være optimale valg, da fokus bør være 
at undgå at havne i de lyngarealer, der omkranser begge sider af fairway. 
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Lokale regler
LOKALE REGLER FOR SPIL PÅ MARBÆKBANEN
1. Markeringer Hvide pæle Out of bounds
  Gule pæle  Vandhazard
  Røde pæle Parallel vandhazard
  Blå pæle Areal under reparation
  Blå pæle m. sort top Areal under reparation m. spilleforbud

2. Oplysnings- og henvisningsskilte, 150 m markeringer samt gule, røde og blå  
 markeringspæle er ikke flytbare forhindringer. Regel 24-2.

3. Marbækbanen Out of bounds markeringer mellem 4. og 5. hul gælder kun ved  
 spil af 4. hul. Ved spil af 5. hul er markeringspælene ikke flytbare forhindringer.  
 Regel 24-2.

4. Alle veje og stier er integrerede dele af banen

5. For alt spil på Esbjerg Golfklubs baner, medmindre andet fremgår af turnerings- 
 bestemmelserne, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge et  
 instrument, der alene måler afstand. Hvis en spiller under en fastsat runde, bruger  
 en afstandsmåler, der er beregnet det at angive eller måle andre forhold, der kan  
 påvirke hans spil (f.eks. hældning, vindhastighed, temperatur m.v.), er dette i strid  
 med Regel 14-3.

6. Midlertidige afmærkninger og afgrænsninger er ikke flytbare forhindringer. Lem- 
 pelse efter regel 24-2.

Straf for overtrædelse af reglerne i henhold til golfreglerne. DGU/USGA Course Rating 
og Slope System anvendes med tilladelse fra United States Golf Association (USGA)
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Dansk Politimester 2015

MESTERRÆKKEN  Nr. 1  Jan Birger Nielsen 153 slag
      Nr. 2  Carsten Ekstrøm 165 slag
      Nr. 3  Flemming Hansen 167 slag

DAMER   Nr. 1  Anne Seierø  95 slag
      Nr. 2  Vivian Bang  96 slag
      Nr. 3  Dorthe Bo Jensen 114 slag

A-RÆKKE   Nr. 1  Brian Albrektsen 38 point
      Nr. 2  Jørn Møller Nielsen 37 point
      Nr. 3  Jesper Bangsgaard 36 point
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