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På vegne af Dansk Politiidrætsforbud og Slagelse PI, er det 
mig en glæde at byde jer velkommen til Korsør og afholdel-
sen af Sjælland Open 2017.  Som altid har arrangørgruppen 
med Kurt G. Nielsen i spidsen knoklet for, at I kan få et godt 
stævne. 

Det er altid en fornøjelse når kredsen og kollegaerne i den vil 
gå forrest og stå for stævner til glæde for alle. Selvom mine 
egne evner indenfor golf, kan ligge et meget lille sted, kan 

jeg godt fornemme, at det er en sport med stor tilslutning. Dette ses også i vores 
lille kreds, hvor jeg ved, at der er flere meget aktive og dygtige spillere. 

Hvor mange sportsgrene lider under afmatningen og den manglende fritid blandt 
kollegaerne, trækker golf stadig fulde stævner, selvom ventelisten er blevet kortere.

Jeg håber, at I må få en festlig dag i godt vejr. Må den bedste mand vinde.

Peter Wihan
DPIF Bestyrelsesmedlem Sydsjælland og Lolland Falster

Velkommen 
til Sydsjælland og Lolland-Falsters Politikreds
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Som formand 
for Slagelse PI er 
det mig en for-
nøjelse at byde 
jer velkommen til 
Korsør og vores 
golfarrangement. 
Dette er det før-
ste af 2 spæn-

dende golfstævner, vi afholder i år. De 
fleste af jer er sikkert bekendt med, at 
det næste arrangement er de danske po-
litimesterskaber, så der er virkelig noget 
at se frem til.

Dette første stævne vil derfor være en 
god mulighed for at lære banerne lidt at 
kende, inden det for alvor går løs senere 
på året med alle foreninger repræsen-
teret.

Mit kendskab til sporten er begrænset, 
men det skal nu ikke afholde mig fra at 
byde jer meget velkommen, med ønsker 
om et godt stævne med fremragende 
golfspil.

Venlig hilsen 
Jacob Raft
Formand for SPI

Velkommen 
til Korsør
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Tårnborgparken & Korsør 
Golf Klub

I Korsør findes en af landets smukkeste 
golfbaner med både 9 og 18 hullers 
baner. Banen ligger i udkanten af Korsør 
i den gamle Tårnborg Park med en blan-
ding af kuperet terræn, skov og søer med 
en storslået panoramaudsigt over Korsør. 
Man kan nyde synet ud over Korsør Nor 
til den smukke historiske Tårnborg Kirke 
og ikke mindst til Storebæltsbroen.

Tårnborgparken ligger i Korsørs nordlige 
del mellem beboelseskvartererne i byen 
og Korsør Nor. Parken ligger i nordøst-
lige afgrænsning af Korsør by og danner 
overgangen mellem den bebyggede by 
og det åbne land. 
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Korsør Golfklub

Korsør Golf Klubs baner er beliggende i 
en smuk og unik natur med et rigt dyreliv. 
Udsigten over Korsør Nor, Korsør By og 
ikke mindst Storebæltsbroen gør enhver 
golfrunde til en oplevelse. Korsør Golf 
Klub råder over en afvekslende 18 hul-
lers bane (Old Course) samt yderligere 9 
spændende og udfordrende huller (Høne-
klint), der ligeledes fungerer som Pay & 
Play. Klubben gæstes hvert år af mange 
spillere fra ind- og udland. Gode trænings-
faciliteter, klubhus med reception, café og 
golfshop gør oplevelsen fuldendt. 135 m 
fra 1. tee og 200 m fra klubhuset ligger 
Comwell Korsør. Hotellet har 135 moder-

ne og velindrettede værelser, indendørs 
swimming- og spa-pool, dampbad, sauna, 
spaterasse med natursauna, fitnessrum 
samt mulighed for wellnessbehandlinger.

Klubhuset
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Tårnborgparken -              Korsør Golfklub
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Tårnborgparken -              Korsør Golfklub
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Korsør

Korsør er en by på det yderste vestlige 
hjørne af Sydvestsjælland ved farvandet 
Storebælt. Byen har 14.369 indbyggere 
(2014) og ligger i Slagelse Kommune i 
Region Sjælland.

Byen er delt i 2 bydele. Sydbyen, der 
ligger syd for havnen og noret samt 
Halsskov, der ligger nord for Noret. Hals-
skov husede (indtil Storebæltsbroen var 
færdig) en stor færgehavn for bilfærgerne 
til Knudshoved. I bydelens sydligste del 
tættest på Sydbyen fandtes endestatio-
nen på jernbanestrækningen København 
til Korsør. Herfra afgik jernbanefærgerne 
til Nyborg. Banegården og færgehavnen 
blev nedlagt i slutningen af 1990'erne og 
erstattet af en nyere togstation nord for 
Halsskov i forbindelse med åbningen af 
Storebæltsbroen.

Folk der kommer fra Korsør, kaldes kor-
soranere eller korsørianere. Folk, der bor 
på Halsskov-siden kaldes undertiden for 
"halskovitter".

HISTORISKE BYGNINGER 
OG FLÅDESTATIONEN
I Korsørs gamle bydel findes et fæst-
ningsanlæg, der er strategisk placeret ved 
den gamle indsejling til havnen. Anlægget 
går helt tilbage til 1100-tallet. Det store 
røde tårn står stadigvæk i sin fulde højde 
og er synligt langt omkring. Bag vold-
graven kan man også se en af de store 
magasinbygninger opført i 1600-tallet. 
Bygningen anvendes i dag som museum 
for den nedlagte Storebæltsoverfart. Ikke 
langt fra de gamle voldanlæg ligger de 
nutidige forsvarsanlæg i form af Flå-
destation Korsør, som udgør en af den 

Flådestationen
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Korsør Golf Klub.

Flådestationen
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danske flådes to baser. Flådestationen 
har mange hundrede ansatte og er hjem-
sted for en stor del af søværnets skibe 
med tilhørende depotfaciliteter placeret 
i og omkring Korsør. Det mest markante 
depot er flådestationens oliedepot, som 
er placeret flere kilometer fra havnen i 
området ved "Søskær Mose" lige vest 
for Korsør Lystskov. Her anes de enorme 
nedgravede tanke som store bakker inde 
på det indhegnede og bevogtede område. 
Olien transporteres igennem nedgravede 
rørledninger, der løber gennem Korsørs 
sydlige bydele ind til flådestationen.

OVERFARTSBYEN 
VED STOREBÆLT 
Korsør har i alle tider været præget af 
at være det naturlige udgangspunkt for 
sejlads til Fyn, og overfart har fundet sted 
i mange århundreder til Nyborg. I Algade 
finder man således Kongegården, som er 
en flere hundrede år gammel herskabelig 
bygning, opført med det formål for øje, 
at kongen og hans følge kunne have et 
komfortabelt sted at opholde sig, når man 
på rejse mod Fyn ventede på gunstigt vejr 
til sejladsen over Storebælt. Kongegården 
bruges i dag til en permanent udstilling 
af Korsør-kunstneren Harald Isenstein.
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Korsør Biograf

KORSØR I DAG
Korsør fejrer hvert år sin fødselsdag den 
26. november. Den er et vellykket eksem-
pel på en by, der trods nedlæggelsen af 
den før så vitale færgefart, er begyndt at 
komme i udvikling igen. 
Korsør byder på megen flot natur lige fra 
Lejodden og de udstrakte strandenge 
nord for Halsskov til kystskrænterne i 
Korsør Lystskov sydøst for byen. Byen 
er et populært valfartssted for sommer-
camping og badeferie med sine ca. 8 
kilometer badestrande, skove, Korsør Nor 
og ikke mindst den gamle bydels mange 
fiskerhuse.

DEMOGRAFI
2006 - 14.850 
2008 - 14.659 
2010 - 14.439

KULTUR
Byens biograf, Korsør Biograf Teater blev 
grundlagt i august 1908, og er dermed 
verdens ældste stadigt fungerende bio-
graf. Den havde 100 års jubilæum i 2008 
og har også været i Guinness rekordbog  
Den drives af 30 frivillige og fungerer som 
en foreningsbiograf.
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Kørsels vejledning
Fra motorvejen køres sydpå ad Tårnborgvej godt 300 meter. Tag et venstresving 
ad Ørnunvej i rundkørslen og fortsæt godt 300 meter. Herefter drejes til højre ad 
Lerbakken, der fører frem til Golfklubben.
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Indbydelse
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