
INVITATION TIL 

DE DANSKE 
POLITIMESTERSKABER

I GOLF // 2020

17. & 18. AUGUST 2020
I SORØ GOLFKLUB / SUSERUPVEJ 7 / 4180 SORØ

KÆRE GOLFSPILLER
Dansk Politiidrætsforbund og Vestegnens Politi Idrætsforening har hermed fornøjelsen af, 

at invitere til de danske politimesterskaber i golf 



DELTAGER ANTAL
Der kan deltage i alt 81 spillere, hvoraf de 
21 pladser er reserveret til Mesterrækken. 12 
pladser er reserveret til Damerækken og resten 
til A-rækken.

De 21 tilmeldte spillere der ved tilmeldings-
fristens udløb søndag den 9. august har det 
laveste handicap udtages til Mesterrækken. 
Eventuelt ønske om at deltage i A-rækken i 
stedet for Mesterrækken rettes til arrangøren.

Er der mere en 69 herrer og 12 damer til-
meldt, vil deltagerene være dem med det 
laveste handicap. Der oprettes venteliste for 
øvrige tilmeldte, og fra den liste udtages der 
spillere efter handicap. Spillere med højere 
handicap en 36, spiller ud fra handicap 36.

Deltagelse i DM er kun muligt, hvis man er 
registeret med et EGA-handicap. Der hen-
vises endvidere til DPIF’s vedtægter angå-
ende deltagerberettigelse. Vedtægter kan 
findes på politisport.dk.

MATCHFORM
Mesterrækken 
spiller 2 x 18-hullers slagspil fra scratch fra 
tee 61 over 2 dage.

1. runde spilles 
Mandag den 17. august 2020 fra kl. 13.00

2. runde spilles 
Tirsdag den 18. august 2020

Vinderen og dansk politimester er den spil-
ler, som har anvendt færrest antal slag. Ved 
lige scores spilles der omspil på hul 18 indtil 
der er fundet en vinder.

Damerækken 
spiller 18-hullers slagspil fra scratch fra tee 53 
Tirsdag den 18. August 2020.

Vinderen og dansk politimester er den spil-
ler, som har anvendt færrest slag. Ved lige 
scores spilles der omspil på hul 18 indtil der 
er fundet en vinder.

A-rækken 
spiller 18-hullers stabelford fra tee 57 
Tirsdag den 18. august 2020 (max hcp. 36)

Vinderen er den spiller med flest opnåede 
stabelford point. Ved pointlighed vinder 
spilleren med det laveste handicap.

TILMELDING: 
Tilmelding skal foretages på tilmeldingslisten, 
som er vedhæftet eller som kan findes under 
infoknappen på politisport.dk. Udfyld alle 
felter på listen og send den via outlook til 
Carsten Ekstrøm: CTE001@politi.dk

Tilmeldingsfristen er søndag den 9. august.

Tilmeldingen skal indeholde navn, politikreds, 
idrætsforening, dgu-nr, handicap og kontakt-
person. Derudover skal det fremgå, om del-
tageren ønsker at deltage i kammeratskabs-
aftenen.

KAMMERATSKABSAFTENEN
Kammeratskabsaftenen afholdes i Sorø Golf-
klubs restaurant ”Tee-Stedet”, mandag den 
17. august kl. 19.00. Her serveres Connie’s 
lækre gryderet med ris samt kaffe/the og 
kage til dessert. 
Pris excl. drikkevarer er 150 kr. pr. person.

På kammeratskabsaftenen vil der komme lidt 
praktiske informationer vedrørende mester-
skabet.
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Mesterskaberne afholdes under hensyn til myndighedernes anbefalinger vedr. Covid-19



BETALING
Deltagergebyret for deltagelse i Mester-
rækken er 850 kr. Beløbet dækker greenfee, 
fri brug af drivingrange, baneguide, mor-
genmad og frokost tirsdag den 18. august 
samt banesandwich til begge runder. For-
plejning udgør 310 kr.

Deltagergebyret for deltagelse i Dame- 
og A-rækken er 630 kr. Som dækker green-
fee, fri brug af drivingrange, baneguide, mor-
genmad og frokost tirsdag den 18. august 
samt banesandwich til runden. Forplejning 
udgør 280 kr.

Betaling af deltagergebyr og eventuel kam-
meratskabsaften skal senest søndag den 9. 
august 2020 til VEPI – Vestegnens Politi 
Idrætsforenings konto: Regnr. 2275 Konto 
8966943786.

Ved enkeltmandsbetaling anføres navn og 
ved flerpersonsbetaling anføres idrætsfor-
ening.

Deltagergebyret refunderes kun hvis plad-
sen overtages af en anden betalende del-
tager. Dog vil spillere på venteliste få deres 
penge refunderet.

PRØVESPIL
Der er indgået aftale med Sorø Golfklub om, 
at deltagerne kan prøvespille banen i uge 32 
eller 33 til en greenfee på 200 kr. (Politi-DM) 
angives som årsag ved betaling. Prøvespil 
mandag den 17. august bør være inden kl. 
13.00 af hensyn til evt. deltagelse i kamme-
ratskabsaften.

OVERNATNINGSMULIGHEDER
Comwell Sorø // comwell.com
Hotel Krebshuset // krebshuset.dk
Camping (hytter) // soroecamping.dk
Stoth Bed & Breakfast // 
sloth-bedandbreakfast.dk

Broby Bed & Breakfast // 
Næstvedvej 46 - 4075 5555
Kongebrohuset Bed & Breakfast // 
kongebrohuset.com

MORGENMAD OG FROKOST:
Tirsdag den 18. august 2020 serveres der 
morgen mad fra kl. ca. 06.45 og frokostbuf-
fet fra kl. ca. 13.00, hvor spillerene kan spise 
efterhånden som de kommer ind.

TILMELDINGSLISTER OG STARTTIDER
Startlisten og starttider offentliggøres så vidt 
det er muligt i Golfbox senest fredag den 14. 
august 2020.

Starttider mandag den 17. august 2020. Kl. 
13.00 - Mesterrækken spiller i 3-bolde med 
højeste handicap først.

Starttider tirsdag den 18. august 2020. Der 
slås ud fra både tee 1 og tee 10. Der spilles 
som udgangspunkt i 3-bolde. Første start 
kl. 08.00

Mesterrækken tee’er ud i placeringsrække-
følge med de bedst placerede i sidste bold.

Dame- og A-række tee’er ud i handicap- 
rækkefølge med højeste handicap først.

PRÆMIEOVERRÆKKELSE
Der vil være samlet præmieoverrækkelse, 
når alle er færdige.

KONTAKTPERSON 
Carsten Ekstrøm, telefon 28 80 00 67
e-mail CTE001@politi.dk

Vi glæder os til at se jer.

På VEPI 
– Vestegnens Politi Idrætsforenings vegne

Carsten Ekstrøm
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ET GLIMT AF SORØ GOLFBANE / SJÆLLAND OPEN 2020

En smuk  
naturoplevelse 
i et kuperet 
terræn venter 
i Sorø Golfklub


