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Hillerød Politis Idrætsforening har hermed den store glæde og fornøjelse at invitere dig til ef-

terårsmatchen Nordsjællands Open i Golf, som spilles onsdag den 15. september 2010. 

 

Golfmatchen er en dag hvor kolleger og passionerede golfspillere har en hyggelig dag sammen 

i rare omgivelser og hvor der samtidig konkurreres om et trofæ og gode præmier.  

 

Golfmatchen er åben for alle ansatte i politiet, pensionerede kolleger, samt dine gæster i form 

af ægtefælle, samlever, kæreste og børn. Det eneste krav er, at deltagerne har et registreret 

golfhandicap.  

 

DELTAGERANTAL 

Der er plads til 88 deltagere. 

 

SPILLESTED 

Nordsjællands Open i Golf afvikles på Ree Golf A/S’ baner ved Helsinge i Nordsjælland. I et 

område, der domineres af bakker, åer, søer og den gamle, højt placerede stubmølle, Pibemøl-

le, ligger den udfordrende 18 hullers bane, der tilbyder en både spillemæssigt krævende og 

særdeles æstetisk runde. 

 

Klubhuset og Restaurant Pibemølle er placeret i den oprindelige hovedgård, Pibemølle Gård, 

der blev opført i sidste halvdel af 1700-tallet. Restaurant Pibemølle danner rammen om mor-

genmaden og den senere frokost og præmieoverrækkelse. 

 

MATCHFORM 

Der spilles efter Stableford-point-systemet. Spillere med handicap højere end 36 reduceres til 

handicap 36. Medlemskab af DGU er som udgangspunkt påkrævet, men Ree Golf A/S har ac-

cepteret, at 2-3 spillere uden DGU-medlemskab kan deltage. 

 

RÆKKER 

A-rækken herrer/damer: handicap 0,0 – 13,0 

B-rækken herrer/damer: handicap 13,1 – 26,0 

C-rækken herrer/damer: handicap 26,1 – 36,0 

 

PROGRAM 

Kl. 0730 – 0815 Registrering og morgenmad 

Kl. 0800   Velkomst i Restaurant Pibemølle 

Kl. 0900  Gunstart 
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Kl. 1430  Frokost i Restaurant Pibemølle 

Kl. 1515  Præmieoverrækkelse 

 

PRIS 

Prisen er 475,00 kr. pr. deltager. Prisen dækker greenfee, morgenbuffet, frokost og præmier. 

 

TILMELDING 

Tilmeldingen foregår via Outlook til jhe002@politi.dk. Send dit navn, politikreds/gæst, DGU-nr. 

og handicap. Du får via mail besked når din tilmelding er registreret. 

 

TILMELDINGSFRIST 

Onsdag den 1. september 2010. 

 

BETALINGSFRIST 

Onsdag den 1. september 2010. Din tilmelding er først endelig accepteret når din betaling er 

modtaget. Du får via mail en bekræftelse når betalingen er registreret. 

 

Matchfee på 475,00 kr. indbetales på følgende konto i Nordea: 

 

Reg.nr.:   2411  

Kontonummer:  5369 430 981 

 

med angivelse af dit fulde navn, DGU-nummer og idrætsforening. 

 

Ved afbud foretaget senest fredag den 25. august 2010, kl. 1200, refunderes det indbetalte 

beløb fratrukket et gebyr på 50,00 kr. Ved afbud efter dette tidspunkt refunderes det indbetal-

te beløb som udgangspunkt ikke. 

 

PRÆMIER 

Der er udsat en hovedpræmie til vinderen af Nordsjællands Open i Golf 2010. Vinderen bliver 

den spiller, som set over de 3 rækker, har opnået det højeste antal Stableford-point. Hoved-

præmien er samtidig 1. præmie i den gruppe i hvilken vinderen stillede op. 

 

Der er præmie til de 5 bedste i hver række, præmie for længste drive på et udvalgt par-5-hul i 

række A herrer, B herrer, C herrer, A kvinder, B kvinder og C kvinder, samt præmier til nær-

mest flaget på banens 4 par-3-huller. 

 

mailto:jhe002@politi.dk
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KONTAKTPERSON 

Telefonisk henvendelse skal på stævnedagen ske til Johnny Enevoldsen på mobiltelefon 2625 

0478. 

 

PRØVESPIL 

Der ydes ikke rabat ved en prøverunde forud for matchen.  

 

HJEMMESIDE 

Du kan på hjemmesiden www.bricksite.com/nsjgolf følge tilmeldingerne, som løbende opdate-

res, samt se resultatlisterne efter matchen.  

 

Vi glæder os til at se dig! 

 

Med golfvenlig hilsen 

 

Johnny Enevoldsen 

Hillerød Politis Idrætsforening 

Indvalg:4826 5622 lokal 4136 

Mobil: 2625 0478 

http://www.bricksite.com/nsjgolf

