
Invitation 

 
Fyn Open i golf 2012 

 
fredag den 27. april 2012  

 
Blommenslyst golfklub 

Vejruplundvej 20 
5491 Blommenslyst 

tlf. 65967120 
mail: info@blommenslyst-golf.dk 

www.blommenslyst-golf.dk 
 

Fyns politis Idrætsforening har hermed den store glæde og fornøjelse at invitere dig til 
forårsmatchen Fyn Open i golf. 
 
Golfmatchen er åben for alle ansatte i politiet, pensionerede kolleger samt gæster i form af 
ægtefæller, samlever m.v. Alle deltager skal have et registreret golfhandicap. 
 
Deltagerantal: 
Der er plads til 72 deltager (min. 40) 
 
Spillested: 
Blommenslyst golfklubs anlæg er beliggende vest for Odense tæt på Fynske motorvej. Banen er let 
kuperet beliggende i flot natur og byder på varierende og spændende udfordringer. Hullerne er 
afvekslende med lidt skov, åbne arealer, mange levende hegn og små søer. Efter 20 år fremtræder 
banen nu særdeles vejplejet med tætklippede fairways og hurtige greens. 
 
Klubhuset kaldet Hønsehuset danner rammen om morgenbord (franskbrød, ost, rullepølse, kaffe og 
the). Efterfølgende frokost efter matchen (2 tarteletter og 3 håndmadder). 
Derefter præmieoverrækkelse og stævnet forventes afsluttet ca. kl. 1530. 
 
Matchform: 
Der spilles stableford. Spillere med handicap medhandicap over 36 reduceres til hcp. 36. 
 
A række herre og damer: handicap ca. 18 
B række herre og damer: handicap ca. 18 + 
 
Program: 
kl. 0730 – 0815 Registrering og morgenmad 
kl. 0800  Velkomst i Hønsehuset  
kl. 0900  Gunstart 
kl. 1430  Frokost i Hønsehuset 
kl. 1515  Præmieoverrækkelse 
 



 
Pris: 
prisen er kr. 360,- pr. deltager. Prisen dækker greenfee, morgenmad, frokost og præmier. 
Tag selv en rugbrøds mad med på banen og der er frisk vand i hanen.  
 
Tilmelding: 
Via outlook til kbm003@politi.dk. Send dit navn, politikreds/gæst, DGU nr.  og handicap. Når du 
tilmelder dig via mail anmod om kvittering når din mail åbnes af mig.  
Venligst CC til mmd001@politi.dk - Deltagerliste vil kunne ses i golfbox 
 
Tilmeldingsfrist: 
Senest 13. april 2012. 
 
Betalingsfrist: 
Senest den 13. april 2012. Betaling kr. 360,- til reg.nr. 0400 konto nr. 4012475530. Husk at angive 
navn, DGU nr. og idrætsforening. Hvis flere betaler sammen bedes alle navne anført.  
 
Ved afbud foretaget senest den 20. april 2012 refunderes indbetaling med fratræk på kr. 50,- . ved 
afbud derefter refunderes det indbetalte beløb som udgangspunkt ikke. 
 
Præmier: 
Der vil være præmier til ca. hver 6 deltager samt præmie nærmest flaget på part 3 huller samt 
længste drive på et udvalgt hul, som bliver oplyst på matchdagen.  
 
Kontakt: 
Telefonisk henvendelse skal på stævnedagen ske til Kurt Mouritzen på mobiltelefon 41195932.  
 
Prøvespil: 
Der kan prøvespilles til halv green fee pris dagen før stævnet.   
 
 

Venlig golfhilsen 
 

Kurt Brink Mouritzen 
Fyns politi  

OPI golfudvalg 
indvalg 66146414 lok. 7023 

Mobil privat 41195932 


