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Silkeborg PI har hermed fornøjelsen i samarbejde med Dansk Politi Idræts Forbund, at 

kunne invitere til Danske Politimesterskaber i Golf, der afvikles den 22. august 2013 på det dejlige 

anlæg ved Silkeborg Ry Golfklub. 

 

Deltagerantal 
 

Der kan deltage i alt 81 spillere, med 21 pladser reserveret til Mesterrækken, 12 pladser til 

Damerækken og resten tildeles A-rækken for herrer. 

 

De 21 tilmeldte spillere, der ved tilmeldingsfristens udløb den 31. juli 2013 har det laveste 

handicap, udtages til Mesterrækken. 

 

Ved tilmelding af flere end 12 damer og 69 herrer vil der blive oprettet en venteliste, hvorfra 

spillere udtages efter handicap, ved brug af laveste handicap først. Herrespillere med højere 

handicap end 18,0 spiller fra handicap 18,0. 

 

Matchform 
 

Mesterrækken spiller samme dag 2 x 18 hullers slagspil fra hvid tee og fra scratch i 3-bolde.  

 

Damerækken spiller 1 x 18  hullers slagspil fra rød tee og fra scratch i 3-bolde. 

 

A-rækken spiller 1 x 18 huller stableford fra gul tee med fuldt spillehandicap i  3-bolde. 

 

Tilmelding 
 

Tilmelding skal foretages på medsendte liste, der bedes udfyldt i samtlige felter og fremsendes 

senest den 31. juli 2013 til jfi003@politi.dk.  

Tilmeldingen skal indeholde navn, idrætsforening, DGU nr., handicap og kontaktperson. Det skal 

ligeledes fremgå om man ønsker at deltage i kammeratskabsaftenen og i prøvespil af banen. 

 

Startlisten offentliggøres senest den 15. august 2013 på golfbox og ved mail til kontaktpersonerne. 

 

Kammeratskabsaften 
 

Kammeratskabsaften afholdes den 21. august kl. 1900 i Silkeborg Ry Golfklubs lokaler, hvor 

restauranten serverer en velsmagende middag til 118,- kr. inkl. 1 øl eller vand. 

Under kammeratskabsaftenen vil der blive informeret omkring afviklingen af Mesterskabet samt 

andre praktiske oplysninger. 

 

Spillere som ikke deltager i kammeratskabsaftenen vil få de nødvendige oplysninger på spilledagen. 
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Betaling 

 

Deltagergebyret er fastsat til 700,- kr., der dækker matchfee, baneguide og fri bolde til driving 

range. Heraf udgør 300,- kr. betaling for morgenmad, buffet samt frugt og vand. Mesterrækken får 

desuden udleveret en frokostbolle mellem 1. og 2. runde. 

 

Betaling af deltagergebyr samt eventuel for kammeratskabsaften skal ske senest den 08. august 

2013 på SparNord Bank - reg.nr. 9225 -  kontonr. 4568533394 med angivelse af indbetalerens navn, 

DGU nr. og idrætsforening. Den enkelte idrætsforening vil forinden have modtaget besked om, 

hvem der er kvalificeret til Mesterskabet og hvem der eventuelt står på venteliste. 

 

Deltagergebyret refunderes ikke efter den 15. august 2013. Gebyret refunderes for spillere på 

venteliste, hvis de ikke kommer til at spille. 

 

Prøvespil 
 

Der er mulighed for prøvespil af banen den 21. august 2013, hvor der er reserveret starttider fra kl. 

1200 til kl. 1430. Tilmelding til prøvespil anføres på tilmeldingslisten og startliste offentliggøres 

den 15. august 2013 via golfbox. Greenfee for prøvespil er aftalt til kun 200,- kr. 

 

Overnatningsmuligheder 
 

Der er lavet aftale med Hotel Scandic i Silkeborg, der kan tilbyde følgende muligheder for 

overnatning: 

 

 Single room:    790,- kr. pr. nat 

 Double room:   910,- kr. pr. nat 

 Triple room: 1150,- kr. pr. nat 

 

Ovenstående værelser er booket med koden DAN210813 og ved reservation af værelser, skal denne 

kode bruges. Der kan også reserveres værelse direkte på telefon 8680 3533 – trykke 2. 

 

Stævnekontor 
 

Silkeborg Ry Golfklub fra kl. 0600 på stævnedagen. 

 

Kontaktpersoner 

Mogens Rubech Jacobsen :  7258 3098  mrj002@politi.dk                
 

Jan Fischer:    5217 5713  jfi003@politi.dk     
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Ernst Jensen:   3074 6977  eje015@politi.dk    

    

Ernst Jensby:   2467 8966  eje001@politi.dk     

  

Jørgen Hansen  6160 2354  jha034@politi.dk            

 

Start tider 
 

Mesterrækken starter med højeste handicap først. 

1. runde starter på hul 1 kl. 0700  

2. runde starter kl. 1200 i samme rækkefølge som ved første runde. 

 

A-rækken starter med højeste handicap med første 1. hold på hul 1 kl. 0815. 

 

Damerækken starter med højeste handicap først med 1. hold på hul 1 kl. 1115. 

 

Der er 10 minutters interval mellem hvert hold. 

 

Frokost 
 

Frokostbuffet vil være klar kl. 1500 for deltagerne, der har afsluttet dagens runde. 

 

Præmieoverrækkelse  
 

Der vil være præmieoverrækkelse for A-rækken herrer og Damerækken, når alle fra begge rækker 

er i klubhuset og resultatet foreligger ca. kl. 1600. 

Der vil blive samlet præmieoverrækkelse for Mesterrækken, når sidste hold er kommet ind ca. 

 

Med Sportslig Hilsen 

       Silkeborg Politi Idrætsforening 

 Golfafdelingen 
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