
  
Odense Politis Idrætsforening  
Golfafdeling   
Hans Mules Gade 1 – 3 
5000 Odense C 
Tlf. 66141448 / lokal 7023            
 

  
 

Fyn Open i golf 2013 

 
Fredag den 3. maj 2013  

 
Sct. Knud Golfklub 
Slipshavnsvej 16 

5800 Nyborg 
tlf. 65311212 

mail: mail@sct-knuds.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 under Rigspolitichefen, pensionerede kollegaer, samt 
gæster. Alle deltagere skal have DGU kort eller lign.  
 
Deltagerantal: 108 deltagere (min. 40) 
 
Spillested: Sct. Knuds golfklub der er en af Danmarks ældste baner, beliggende ved 
Storebæltsbroen samt ved Nyborg Fjord.  
 
Matchform: Der spilles stableford i 2 rækker. Spillere med handicap over 36 reduceres til hcp. 
36. 
 
Program: 
Kl. 0730 – registrering og morgenmad 
Kl. 0800 -  velkomst 
Kl. 0900 – Gunstart 
Kl. 1430 – frokost og præmieoverrækkelse (ca. tidspunkt) 
 
Pris: prisen er kr. 420,- pr. deltager. Prisen dækker morgenmad, greenfee og frokost. 
Forplejning på banen er ved egn foranstaltning. 
 
Tilmelding:  
Via outlook til KBM003@politi.dk -  Send dit navn, tjenestested, DGU nr. og handicap. Når du 
tilmelder via mail anmod om en kvittering, så du kan se jeg har modtaget den.  
Send venligst CC til LTV001@politi.dk 
Arrangementet vil blive kørt på golfbox – tilmelding  senest den 19. april 2013. 
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Betalingsfrist: 
Senest den 22. april 2013 der bedes indbetalt på konto nr. 0400 4012475530. Husk at angive 
navn og idrætsforening. Hvis flere betaler sammen husk alle navne.  
 
Ved afbud efter den 25. april 2013 refunderes det indbetalte beløb som hovedregel ikke.  
 
Præmier: Det vil være præmie til ca. hver 6. deltager samt nærmest hullet på alle par 3 huller 
samt længste drive for herrer på hul 16 og damer hul 2. 
 
Der er ikke lavet aftale om prøvespil.  
 
 

Med venlige golfhilsner 
 

Kurt Brink Mouritzen 
Fyns politi 

OPI golfudvalg  
indvalg 66146414 lok. 7023 

Mobil: 41195932 
 
 
 
 
 
 


