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        Golf 2013
           Torsdag den 22. august
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Støt vore annoncører
- de støtter os......

Jeg vil gerne ønske Silkeborg Politis Idrætsforening 
tillykke med tildelingen af årets danske politimester-
skaber i golf sammen med Dansk Politiidrætsforbund. 
Det er en stor opgave, som giver Silkeborg PI en ideel 
mulighed for at vise Silkeborg Ry Golfklubs anlæg frem 
for medlemmerne af politiidrætsforbundet.

Jeg kan læse på klubbens hjemmeside, at Silkeborg Golf Club er en af Danmarks 
ældre golfklubber, som blev stiftet i 1966. På det tidspunkt blev SGC den 16. i 
rækken af golfklubber i landet. Det var i en tid, hvor golfspillet stadig var en sport 
for det bedre borgerskab.

Mark Twain sagde en gang: ”Golf er en god spadseretur, som bliver ødelagt af 
sporten”. Ser vi på SGC historie er det tydeligt, at ikke alle deler Mark Twains 
holdning til golfspillet. SGCs største og mest kendte navn er uden tvivl Thomas 
Bjørn, som i dag fremstår som Danmarks bedste golfspiller gennem tiden. 

Jeg er sikker på, at deltagerne i DPM får en naturoplevelse ud over det sædvan-
lige, og jeg håber for alle, at spillet kommer til at leve op til egne forventninger. 

Med venlig hilsen

Jens Kaasgaard
Politidirektør

Forord af politidirektør 

Jens Kaasgaard
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Vel mødt til 
DM i Golf 2013
Som formand for Silkeborg Idrætsforening er det mig en glæde 
at byde velkommen til DM i golf under Dansk Politiidræt, og vi 
har i år fornøjelsen at være vært ved arrangementet, der afvikles 
på Silkeborg Ry Golfklubs anlæg, som er anerkendt for sin gode 
pleje og høje standard.
Det er selvfølgelig en stor opgave at forestå et DM arrangement, 
hvor det hele forventes afviklet problemfrit, og jeg ved at lokale 
SPI medlemmer sammen med golfudvalget under DPI har lavet 
et godt forarbejde og forberedt alle detaljer, så forhåbentlig går alt op i en højere 
enhed den 22. august, når alle spillerne efter tur står klar på 1. tee med store 
forventninger til dagens udfordring.

Jeg vil gerne sige stor tak til DPIF’s samarbejdspartner, Popermo, der har doneret 
boldene til mesterskaberne. Endvidere en stor tak til Brundtland Golfcenter, der 
har doneret en meget flot klappepræmie. 

jeg håber, at alle fremmødte får en rigtig god og hyggelig dag på golfbanen til 
en spændende match, og når dagen er omme, så er der fundet en vinder i Da-
merækken, A-rækken og Danmarksmesteren kåret. Rigtig hjertelig velkommen 
til Silkeborg.

Hilsen

Lars Bruun
Formand Silkeborg PI
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Resultater 
Danske Politimesterskaber i Golf 2012

Mesterrækken 1. Jan Birger Nielsen, Midt- og Vestsjællands Politi 
       (Dansk Mester)
   2. Michael Stie, Fyns Politi
   3. Jon Madsen, Midt- og Vestjyllands Politi

Damerækken 1. Lisbeth Vang Rask, Københavns Vestegns Politi 
       (Dansk Mester)
   2. Vivian Bang, Nordsjællands Politi
   3. Helle Orloff, Østjyllands Politi

A-rækken  1. Micky Soepraptojo, Københavns Vestegns Politi 
   2. Peter Madsen, Københavns Vestegns Politi
   3. Leif Marseen, Københavns Politi

Matchledelse Ernst Jensen  Silkeborg PI
   Mogens Rubech Jacobsen Silkeborg PI

Dommer  Anna Bramming  Silkeborg Ry Golfklub

Matchkomite Kurt Mouritzen   DPIF Golfudvalget
   Dan Berthelin  DPIF Golfudvalget
   Ernst Jensen  Silkeborg PI
   Ole K. Jacobsen  DPIF
 

Matchledelse
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Tidsskema 
for stævnedagen

Kl. 0600 Stævnekontoret åbner
  Mulighed for morgenmad

Kl. 0700 Mesterrækken starter første runde
  Der spilles i 3-bolde startende med højeste handicap 

Kl. 0815 A-rækken starter
  Der spilles i 3-bolde startende med højeste handicap

Kl. 1115 Damerækken starter
  Der spilles i 3-bolde startende med højeste handicap

Kl. 1200 Mesterrækken starter anden runde i samme rækkefølge som 1. runde

Ca. kl. 1500 vil frokost-buffet være klar for spillerne, der har afsluttet dagens runde

Præmieoverrækkelse
kl. 1600 Præmieoverrækkelse for Damerækken og herre A-rækken når delta- 
  gerne i begge rækker er færdige, og resultatet foreligger

  Præmieoverrækkelse for Mesterrækken når sidste hold er færdig, og  
  resultatet foreligger

Klappepræmie
  Ved afslutning af præmieoverrækkelse for Mesterrækken vil der være  
  lodtrækning om 1 golfophold på Brundtland Golfcenter for 2 personer.  
  Præmien består af: 2 overnatninger, 2 x 2 retters menu, 2 x morgen- 
  mad og frit spil under opholdet. Lodtrækningen gælder for alle delta- 
  gere, der er tilstede.

Ovennævnte tider er vejledende med forbehold for ændringer på dagen
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Banen ligger placeret i et plantage-
område i Resenbro nord for Silkeborg. 
Arealet blev erhvervet af brygger Rud 
Schouenborg Nissen fra Silkeborg 
Bryghus & Neptun, og via forretnings 
forbindelser samt venner og bekendte 
og interesserede borgere i byen skabte 
han golfbanen og klubben. Banen blev 
tegnet af DGU’s daværende baneud-

valgsformand Frederik Dreyer, et ar-
bejde han udførte ganske gratis, som i 
øvrigt mange andre af de personer, der 
arbejdede med banens anlæggelse, 
gjorde. Kneb det med overholdelse af 
budgetterne trådte bestyrelsen rent 
bogstaveligt til, idet mange greens er 
blevet trampet til af bestyrelsens fød-
der. 

Banens historik og 

nuværende anlæg
Silkeborg Ry Golfklub er en af Danmarks ældre golfklubber. Klubben blev stif-
tet i 1966 efter forarbejde af driftige erhvervsfolk i Silkeborg og omegn. På det 
tidspunkt blev SGC den 16. i rækken af golfklubber i landet i en tid, hvor golf-
spillet stadig var en sport for det bedre borgerskab

»
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»

Silkeborg har gennem årene været vært 
for adskillige store golfbegivenheder. 
På grund af sin gode stand samt den 
internationale sværhedsgrad, banen 
har haft lige fra starten, betød det, at 
der har været rift om at lægge store 
mesterskaber til Silkeborg Ry Golfklub. 
Således har flere golfspillere vundet 
deres danske mesterskab her, det være 
sig både amatører, professionelle, ju-
niorer og hold. 

En god bane og god klub fostrer gode 
spillere, og Silkeborg Ry Golfklub har 
altid været med fremme i toppen af 
dansk golf. På seniorsiden har klubben 
hentet flere danske mesterskaber på 
både herre- og dame siden. På nordisk 
plan står klubben noteret for to titler. 
Merete Meiland blev skandinavisk me-
ster i 1985 og Henrik Simonsen i 1988. 
Endelig lykkedes det sensationelt Mor-
ten Backhausen at vinde EM i 1993 

efter at have vundet omspil mod Lee 
Westwood. Klubbens største og mest 
kendte navn er dog uden tvivl Thomas 
Bjørn, der har spillet i klubben, fra han 
var en ganske lille purk og fremstår i 
dag som Danmarks bedste golfspil-
ler og en af de bedst betalte danske 
idrætsudøvere.

Banebeskrivelse

Silkeborg Ry Golfbane har 3 forskellige 
sløjfer på hver 9 huller, hvoraf 2 sløjfer 
skiftevis parres til 18 hullers banen. 
På stævnedagen spilles sløjferne Syd-
Vest.

Hulplacering på greens er markeret 
ved farven på flaget: 

rød    =  forkant af green
gul    =  midt green
hvid  =  bagkant af green
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VEST
Hul 1: Par 4 hul på 358 m uden de 
store problemer. 2 fairway-bunkere 
midt i banen og derfra indspil til stor 
green med greenbunker til højre.

Hul 2: Par 5 hul på 473 m som typisk 
spilles med et godt drive efterfulgt 
af transportslag enten til eller over 
3 fairwaybunkere og indspil til stor 
green.

Hul 3: Par 4 hul på 263 m til højt be-
liggende green.  Hullet syner ikke af 
meget, men kan drille.

Hul 4: Ganske 
ligetil par 3 
hul på 154 
m, hvor det 
hele kan over-
skues fra højt 
beliggende 
teested. Green 
er dog i flere 
niveauer og 
kan, afhængig 
af pind place-
ringen, kræve 
flere put.

Hul 5: Par 5 
hul på 461 
m, hvor drivet 
sandsynligvis  
skal spilles vi-
dere fra  
en af ”buler-
ne” på fairway 
og der er out 
of bounds  i højre side af fairway ved 
indspil til green. 

Hul 6: Par 3 hul på 138 m og igen 
fra højtbeliggende teested, hvorfra 
greenen kan overskues. Out of bo-
unds til højre for stien.

Hul 7: Par 4 hul på 340 m, hvor der 
drives ud fra højtbeliggende teested. 
2 fairwaybunkere kan nås med driver. 
Indspil til green i flere niveauer.

Hul 8: Par 4 hul på 382 m, hvor kun 
længden kan volde besvær, men 
green kan nås ved to gode slag.

Hul 9: Par 4 hul på 362 m, hvor der er 
vand i spil i højre side af fairway. Hvis 
søen undgås er der  fin mulighed for 
at nå i green i andet slaget. »

Skovens dyr
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SYD
Hul 1: Par 3 hul på 166 m. Lige ud 
ad landevejen og ingen hindringer 
frem til green, der er let kuperet med 
greenbunkers henholdsvis højre og 
venstre.

Hul 2: Par 4 hul 357 m. Nok et af ba-
nens sværest huller. Dog-leg højre 
og kan af langt slående nås med 2 
gode slag. Greenbunkers til højre og 
venstre. 

Hul 3: Par 4 hul på 305 m, dog-leg 
højre med 3 store træer midt på fair-
way. Kan drives med en god fade 
men pas på vådområdet for enden af 
fairway og til ven-stre for den sidste 
del af fairway og green.

Hul 4: Par 4 hul på 365 m. Banens 
absolut sværeste hul til 4 slag. Fair-
waybunkers venstre, der lige passer 
til længden for klubgolfere. Bunkers til 
venstre og højre for green, der ligger 
5 – 6 meter over niveau.

Hul 5: Par 5 hul på 453 m. Det går lidt 
ned ad bakke så muligt at nå langt 
med et godt drive, der efterfulgt af  

transportslag frem til fairwaybunker 
efterlader et indspil over en green-
bunker til en smal green. Pas på ikke 
at slå for langt, idet der er skov/sø 
bag green.

Hul 6: Par 4 hul på 353 m. Dog- leg 
venstre. Ingen 
fairwaybun-
kers, men 2 
greenbunkers, 
der ligger højre 
og venstre for 
green.

Hul 7: Par 3 
hul 126 m. Ba-
nens letteste 
hul. Men tag 
det ikke for 
givet, så let er 
det heller ikke. 
Greenbunkers 
til venstre og 
højre. 

Hul 8: Par 5 hul på 466 m. Banens 
absolut smukkeste med udsigt over 
byen. Højt tee sted med udslag til 
fairway med bunker til højre. Derefter 
dog-leg højre ind mod green, der er 
beskyttet af  greenbunker til højre og 
venstre. 

Hul 9: Par 4 hul på 335 m. Fair-way-
bunkers i midten samler en masse 
bolde og helt til venstre er der vand i 
spil. Bunker til venstre for stor green, 
der er anlagt i flere niveauer.
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»

Lokale Regler
(Regel 33-8)

1.  Markeringspæle/Plader/Afstribninger:

  Hvid:                    Out of Bounds (VEST 5 og VEST 6)
 Blå:                       Areal under reparation
 Blå m/sort top:    Areal u/reparation - spilleforbud
  Rød:                     Parallel vandhazard
  Gul:                      Vandhazard
  Grøn:                    Hazard med droppezone
 Grøn top:               Areal med spille- og adgangsforbud

2. Træer med støttepæl(e) samt nyplantninger med støttepæl og/eller net, 
 betragtes som ikke flytbare forhindringer – lempelse efter regel 24-2.

3.  Der må benyttes udstyr til afstandsmåling – Decision 14-3/0.5.
 Udstyr som kan måle andet end afstand, fx højdeforskel, vindhastighed,  
 temperatur etc. må ikke anvendes - uanset man ikke benytter disse faciliteter.  
 Overtrædelse af denne lokalregel: Diskvalifikation. 
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Støt vore annoncører
- de støtter os......

4.  Hvis en bold berører, ligger i eller er tabt i den miljøsensitive vandhazard på  
 hullerne ØST 2/ØST 8 skal bolden, mod et straffeslag, spilles fra måtte i  
 droppezone. Bolden skal placeres på måtten. De øvrige muligheder i Regel  
 26-1 må ikke benyttes. 

5.  Hvis der er tvivl om, hvorvidt en bold er tabt i vandhazarden på hul ØST 2/ 
 ØST 8, må spilleren spille en anden bold provisorisk efter én af mulighederne  
 i Regel 26-1.

 Hvis den oprindelige bold bliver fundet uden for vandhazarden, skal spilleren  
 fortsætte spillet med denne bold. 

 Hvis den provisoriske bold er tabt i den miljøsensitive vandhazard, skal bol- 
 den med yderligere et straffeslag, spilles fra måtte i droppezone. Bolden skal  
 placeres på måtten.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL

 ”Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag.” 

Øvrig information

Afstandsmarkeringerne gælder til forkant green dog undtaget par 3 huller, hvor 
det gælder til midt green.


