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Kære golfspiller  

 

Slagelse PI og Dansk Politiidrætsforbund har hermed fornøjelsen af at invitere til De Danske Politi 

mesterskaber i golf 2017. Mesterskabet afvikles på Korsør Golfklubs naturskønne bane mandag den 21. og 

tirsdag den 22. august 2017. 

 

Deltagerantal  

Der kan deltage i alt 81 spillere, med 21 pladser reserveret til mesterrækken, 12 pladser til damerækken og 

resten tildeles A-række for herrer.  

De 21 tilmeldte spillere, der ved tilmeldingsfristens udløb den 7. august 2017, har det laveste handicap, 

udtages til mesterrækken. Ved evt. ønske om at deltage i A-rækken i stedet for mesterrækken, kan der rettes 

henvendelse til arrangøren/kontaktpersonen.  

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 36,0 spiller fra 

handicap 36,0.  

Deltagelse er kun muligt, såfremt man har et registeret EGA-handicap.  

Der henvises yderligere til DPIF’s vedtægter angående deltagerberettigelse. Disse kan findes på 

www.politisport.dk  

 

Matchform  

Mesterrækken:  Spiller 2 x 18 hullers slagspil fra scratch fra hvid tee over 2 dage. Vejrliget 

  kan dog gøre, at matchkomiteen beslutter at ændre, hvilket teested der  

  spilles fra.  

  1. runde spilles mandag d. 21. august og 2. runde spilles tirsdag d. 22.  

  august 2017.  

  Vinderen er spilleren med færrest antal slag. Ved eventuel lige score spilles 

  der ”sudden death play off” – omspil – på de af matchkomiteen valgte  

  huller.  

Damerækken:  Spiller 1 x 18 hullers slagspil fra scratch fra rød tee tirsdag d. 22. august  

  2017. Vejrliget kan dog gøre, at matchkomiteen beslutter at ændre, hvilket 

  teested der spilles fra.  

  Vinderen er spilleren med færrest antal slag. Ved eventuel lige score spilles 

  der ”sudden death play off” – omspil – på de af matchkomiteen valgte  

  huller.  

 

http://www.politisport.dk/
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MENU: 

 Oksehøjreb. 

 Chilli/vanilie marineret 

svinekam. 

 Flødekartofler og brasede 

kartofler med bacon. 

 2 slags sovs. 

 Salat bar. 

 

A-rækken:   Spiller 1 x 18 hullers stableford fra gul tee med fuldt handicap (max hcp.  

  36,0) tirsdag d. 22. august 2017.  

  Vinderen er spilleren med flest stablefordpoint. Ved pointlighed er  

  vinderen den spiller, som har lavest handicap.  

 

 

Tilmelding  

 

Tilmelding skal foretages på medsendte tilmeldingsliste. Udfyld venligst alle felter i tilmeldingslisten og 

send den via Outlook til Klaus Lose: klo001@politi.dk. Tilmeldingsliste ligger under ”Info”-knappen. 

 

Tilmeldingsfristen slutter mandag d. 7. august 2017 kl. 12.00  

 

Tilmeldingen skal indeholde navn, politikreds, idrætsforening, dgu-nr., handicap og kontaktperson.  

Af tilmeldingen skal det fremgå, om man ønsker at deltage i kammeratskabsaftenen.  

 

 

Kammeratskabsaften  

 

Kammeratskabsaftenen afholdes i restaurant ”Sommerlyst”, Korsør Lystskov, 4220 Korsør mandag d. 21. 

august 2017 kl. 19.00, hvor der til en pris a 149 kr. serveres buffet med: 

 

Drikkevarer kan købes for egen regning i restauranten.  

I forbindelse med kammeratskabsaftenen informeres spillerne 

om praktiske forhold vedrørende mesterskabet. 

Informationerne vil også fremgå i stævnehæftet.  

 

Betaling  

Deltagergebyret for deltagelse i mesterskabsrækken er 850 kr., 

hvilket dækker greenfee, fri brug af drivingrange, trolley til runderne, baneforplejning indeholdende 1 stk. 

sandwich, 1 stk. frugt og 1 stk. vand, morgenmadsbuffet og frokostbuffet tirsdag d. 22. august. Forplejning 

udgør 300 kr. 

  

Deltagergebyret for deltagelse i damerække og A-række er 650 kr., hvilket dækker greenfee, fri brug af 

drivingrange, trolley til runden, baneforplejning indeholdende 1 stk. sandwich, 1 stk. frugt og 1 stk. vand, 

morgenmadsbuffet og frokostbuffet tirsdag d. 22. august. Forplejning udgør 250 kr. 

  

mailto:klo001@politi.dk
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Betaling af deltagergebyret og eventuel kammeratskabsaften skal ske senest  

mandag d. 14. august 2017 til Slagelse PI.s konto: 5356 0000327886. 

I tekstfeltet skrives ved enkeltmandsbetaling navn og ved flerpersonersbetaling idrætsforening.  

Deltagergebyret refunderes ikke efter 16. august 2017.  

Spillere på venteliste, som ikke kommer til at spille, vil få deltagergebyret refunderet.  

 

Prøvespil  

Der er indgået en aftale med Korsør Golfklub om, at deltagere kan prøvespille banen inden turneringen for 

250 kr. for en runde. Ved betaling af greenfee skrives i greenfeebogen ”Politi-DM”.  

Evt. prøvespil mandag d. 21. august 2017 skal finde sted før mesterrækken går ud (kl. 13.00-14.00) af 

hensyn til at kunne nå med til kammeratskabsaftenen. 

  

Overnatningsmuligheder.  

Gran Park, Ørnumvej 6, 4220 Korsør www.comwellkorsor.dk 

Storebælt camping- og feriecenter, Storebæltsvej 85, 4220 Korsør www.storebaeltferiecenter.dk 

Korsør Vandrehjem, Tovesvej 30 F, 4220 Korsør www.korsorvandrerhjem.dk 

 

 

 

Udsigten over Korsør Nor 

http://www.comwellkorsor.dk/
http://www.storebaeltferiecenter.dk/
http://www.korsorvandrerhjem.dk/
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Morgenmad og frokost  

Tirsdag d. 21. august 2017 serveres der morgenmad fra kl. 06.45 og frokost fra kl. 13.00, hvor spillerne kan 

begynde at spise efterhånden, som de kommer ind.  

 

Tilmeldingsliste og starttider  

Startlisten og starttider offentliggøres, så vidt det er muligt, i Golfbox senest fredag 18. august 2017. 

  

 Starttider - mandag d. 21. august 2017  

 Kl. 13.00: Mesterrækken spiller i 3-bolde med højeste handicap først.  

 

 Starttider – tirsdag d. 22. august 2017  

 Der slås ud fra både 1. og 10. teested. Der spilles som udgangspunkt i 3-bolde. Afhængigt 

 af deltagerantallet slås der ud fra kl. ca. 08.00. Starttiderne vil på dagen fremgå i Golfbox 

 og ved opslag i Korsør Golfklub. A-rækken og damerækken slår ud i handicaprækkefølge 

 med højeste handicap først. Mesterrækken slår ud i resultatorden fra mandagens runde.  

 

Præmieoverrækkelse  

Der vil være præmieoverrækkelse for mesterrækken, A-rækken og damerækken, når alle er i klubhuset og 

resultatet foreligger ca. kl. 15.00. 

 

 

Kontaktperson 

  

Klaus Lose  

Telefon: 2171 6646  

Mail:  klo001@politi.dk 
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