
             

     Indbydelse til  

    Jysk Open 2017 

 
 

Horsens Politiidrætsforening kan hermed indbyde til Jysk Open i golf 2017 på Stensballegård 

Golfbane, Bygaden 70, 8700 Horsens. www.stensballegaardgolf.dk 

 

Det er lidt af et jubilæum, idet vi i 2007 afholdt samme stævne på Horsens Golfbane. 115 deltog 

dengang – kan vi nå det i år?  

Dansk Politiidrætsforbunds golfudvalg vil være til stede, for at se på mulige emner til Nordiske 

Golfmesterskaber, som afholdes i august på Island. 

 

Hvornår:     Mandag den 22. maj 2017 

 

Program:     Kl. 0730 : Registrering og udlevering af scorekort. 

  Kl. 0745: Morgenmadsbuffet. 

  Kl. 0900: Gunstart på banerne Brakøre/Elbæk 

  Efter endt spil er der frokostbuffet og præmieoverrækkelse. 

 

Matchform:  Stableford i A- B og C-række inddelt efter handicap. Max. hcp. er 36. Evt. højere hcp.  

Reduceres til 36.  . 

 

Deltagere:  Matchen er åben for alle ansatte i politiet, pensionerede kolleger,    

  ægtefæller, samlevere mv. Det kræves dog, at man har et registreret golfhandicap. 

  Der er plads til 104 deltagere. Hvis 10 damer melder sig, oprettes række for dem. 

 

Præmier:     Der spilles om Poul Erik Quistgaards mindepokal. Kan kun vindes af   

  tjenestegørende ansat i politiet.  

  Derudover vil der være meget fine jubilæumspræmier i alle rækker,   

  tættest på alle par 3 huller.  ”Klappepræmier” kan også forekomme.   

http://www.stensballegaardgolf.dk/


Pris:  Jubilæumspris 425 kr, incl. morgenmadsbuffet, frokost, bolde på    

  drivingrange. 

Beløbet indsættes senest den 8. maj 2017 konto nr. 1551 10811627, eller mobilpay 

72583237. I tekstfeltet skrives navn og DGU nr.  

 Som udgangspunkt ingen refundering efter den 9 maj 2017.  

     

Tilmelding: til Leif Emil Rasmussen, LER005@politi.dk, senest den 8.maj 2017 med angivelse af

  DGU.nr, hcp, navn, idrætsforening og evt. kontaktperson 

Arrangementet kører via Golfbox. 

 

Startlisten:  Offentliggøres på Golfbox i ugen op til 22.5.2017.  

 

Prøvespil:  Aftale om prøvespil i uge 20, til en pris af 200 kr.  Husk at skrive prøvespil Politi. Ved  

  prøvespil, bemærk at spille Brakør/Elbæk. 

 

Facebook:  Der er oprettet en gruppe Jysk Open på Facebook – tilmeld dig og dine golfspillende  

kollegaer til gruppen. 

 

 

Overnatning: Flere muligheder på Danhostel vandrehjem-10 min. fra, Husodde campingplads med  

  hytter – 5 min fra. 

 Pejsegården, Brædstrup har et godt tilbud.  Skriv eller ring evt. til mig,  

flemming@famkristoff.dk. Privat mail grundet stop i politiet den 1.5.2017. 

  

 

 

 

 

  På vegne af Horsens Politi Idrætsforening 

 

   Flemming Kristoffersen 

   72583666/28181680  

   Servicecenteret i  

   Sydøstjylland.    
 

mailto:LER005@politi.dk
mailto:flemming@famkristoff.dk

