
 

INVITATION 
 
 

FYN OPEN i GOLF 
 

Fredag d. 25. april 2014. 
 
 

Odense Politis idrætsforening har hermed den store glæde og fornøjelse, at invitere dig til forårsmatchen Fyn 
Open i golf.  
 
 
Matchen er planlagt til at foregå på  
 

 
Odense Golfklubs bane, 

Hestehaven 200, 
5220 Odense SØ. 

 
 

 
Golfmatchen er åben for alle ansatte under Rigspolitichefen, pensionerede kollegaer samt gæster. Alle 
deltagere skal have DGU-kort el. lign.  
 
Matchform: Der spilles stableford i to rækker. Spillere med hcp over 36, reduceres til hcp 36. 
 
Program: 
 
Kl. 0730 – registrering og morgenmad. 
Kl. 0800 – velkomst. 
Kl. 0900 – gunstart. 
Kl. 1430 – frokost og præmieoverrækkelser. 
 
Prisen er 450 kr. pr. deltager. Prisen dækker morgenmad, greenfee, mindre baneforplejning og frokost. 
 
Der vil være fine præmier. Både til de bedst placerede i A- og B-rækken, længste drive samt tættest på flaget 
på par-3 hullerne.  
 
Derudover vil der være en ekstra gevinst for det ”ultimative” slag på et par-3 hul. Skulle én af deltagerne, i 
matchen, lave en hole-in-one på hul 13, vil der være en særdeles fin præmie. I samarbejde med SKODA i 
Odense, er det en fornøjelse at kunne meddele, at den dygtige nemlig vil modtage en splinterny 

 
Skoda Citigo, 

 
til en værdi af ca. 100.000,00 kr.  



 

Der er aftalt prøvespil i ugen op til matchen. Pris 250 kr. Husk at bestille tid på golfbox. 
 
 
Tilmelding: 
 
Via outlook til LFR005@politi.dk og cc til THM001@politi.dk – send dit navn, tjenestested, DGU-nr. og 
hcp. Når du tilmelder dig via mail, bedes du anmode om en kvittering for modtagelsen. Det letter arbejdet for 
mig/os. 
 
Betalingsfrist: 
 
Senest den 11. april 2014. Pengene bedes indbetalt på konto nr. 0400 4012475530. Husk at angive navn og 
idrætsforening. Betaler flere sammen – husk alle navne.  
 
Ved afbud efter den 11. april, refunderes pengene som hovedregel ikke.  
 
 

Med venlig golfhilsner 
 

Lars Fredenslund 
Fyns Politi 

OPI Golfudvalg 
Tlf 66141448 lokal 4716 

Mobil 41227039. 
  
 
 
 
 


