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Det er en stor glæde at byde kollegaer, sportsudøvere, dommere, 
tilskuere velkommen til de danske politimesterskaber i golf 2015

Nordsjælland danner rammen, omgivelserne er Hornbæk, og 
selve golfbanen ligger i et naturskønt område ved Havreholm slot.
Jeg håber, at der udover de sportslige udfordringer, også kan fin-
des tid til at nyde og værdsætte omgivelserne, samt udbygge de 
sociale relationer og samvær på tværs af alder og kredsgrænser.

Med ønsket om et godt stævne, og endnu en gang velkommen.

Jens Carl Nielsen
Formand
Nordsjællands Politi Idrætsforening

Velkommen 
til De Danske Politimesterskaber i Golf 2015

Som tovholder på de danske mesterskaber i golf 2015 er det mig 
en stor glæde og fornøjelse at byde alle deltagere, officials og 
tilskuere velkommen på Hornbæk Golfklubs anlæg i Nordsjælland.

Hornbæk Golfklub blev valgt blandt de mange smukke baner, 
som findes i Nordsjælland, fordi den ligger i et meget smukt og 
kuperet terræn og samtidig er en af Danmarks længste med 
sine 6061 meter fra gul tee. Mange af landskabets spilletekniske 
forhindringer i form af levende hegn, bakker, søer, vandløb, ravi-
ner, stenrøser, diger, tværgående grøfter og svære doglegs gør 

den i kombination med længden svær, men spilbar for alle spillere, hvis bare man tænker sig 
om. Rammerne er i orden, så nyd denne lidt ud over det sædvanlige natur- og golfoplevelse.

Jeg vil på vegne af Nordsjællands PI takke alle frivillige hjælpere for deres store indsats. Netop 
frivillig hjælp er krumtappen ved ethvert arrangement. Også en stor tak til Hornbæk Golfklub 
for deres hjælp og assistance ved afviklingen af mesterskabet.

Jeg ønsker alle spillere held og lykke på banen og håber på fair play og godt kammeratskab. 

Johnny Enevoldsen
Nordsjællands PI
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Velkommen til Østjylland

MANDAG DEN 17. AUGUST 2015 
Kl. 0900   Stævnekontoret åbner
Kl. 1200   1. runde af mesterrækken starter. 
  Der spilles i 3-bolde med højeste handicap først. 
  Slagspil.
Kl. 1900   Kammeratskabsaften i restauranten på Hornbæk Golfklub, Bøtterupvej 2 c,  
  Havreholm, 3310 Hornbæk.

TIRSDAG DEN 18. AUGUST 2015
Kl. 0600   Stævnekontoret åbner. Der vil være morgenbuffet fra kl. 0630
Kl. 0700   A-rækken starter på 1 tee. Stableford
Kl. 1100   Damerækken starter på 1. tee. Slagspil
Kl. 1130   2. runde af mesterrækken starter på 1. tee.  Der spilles 3-bolde med højeste  
  score fra dagen før som første starter. Slagspil.
Kl. 1300   Frokostbuffet serveres i klubhuset og vil være klar for deltagerne, som har  
  afsluttet dagens runde.
Kl. 1700   Præmieoverrækkelse i klubhuset. Ved overrækkelsen vil der være lodtræknings- 
  præmier for alle deltagere, der er til stede.

STÆVNELEDELSE
Johnny Enevoldsen
Hans Bæk Nielsen
Bent Andersen 

JURY
Jesper Leth Hansen    DPIF - Golfudvalget
Jesper Bangsgaard    DPIF - Golfudvalget
Ole K. Jacobsen    DPIF

Program
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Hornbæks historie

Hornbæk Fiskerleje og By er opkaldt efter den 
bæk (nuværende Vesterbæk), der afvander 
Hornbæk Sø (oprindelig Horne Sø og senere 
Horneby Sø) og som løber ud i Kattegat. Nav-
net optræder første gang i et brev fra omkring 
1173, da kong Valdemar den Store forærer 
Esrum Kloster et skovområde, hvis østgrænse 
netop er Horneby Sø og Hornbækken. Selve 
bebyggelsen kendes derimod først langt se-
nere i kilderne. I 1497 benyttes navnet første 
gang om den bebyggelse, som ligger mellem 
de to bække Vesterbæk og Øster-bæk. Nav-
nets forled: Horn betyder et fremspring og 
her er der efter al sandsynlighed tale om det 
frem-spring - horn eller næs - som tydeligt 
ses endnu - også kaldet Søtippen. Horneby 
Sø blev i 1796 solgt til fire Hornbæk-bønder, 
og dermed blev navnet også ændret til Horn-
bæk Sø. 

Den lange vej til sognekirken i Tikøb, fik i 
1588 hornbækkerne til selv at bygge deres 
egen kirke. Sidenhen er Hornbæk Kirke blevet 
fornyet to gange, senest i 1737. I markbø-
gerne fra 1681 ses byen at bestå af 4 små 
gårde og i alt 23 huse. I 1771 ses, at byen 
da havde 39 familier, hvoraf langt de fleste 
var fiskere. Desuden var der tre bønder, et 
par skomagere, skræddere, betlere, en enkelt 
smed og en kromand. 

Fra folketællingerne fra 1787 og 1801, ser 
vi erhvervsfordelingen udvikle sig fra at være 
tungtvejende fiskeri til mere varieret. I 1787 
har 85 % af befolkningen fiskeri/husmand 
som erhverv, hvor det i 1801 har ændret til 
kun 48 %. Til gengæld ser man at der i 1801 
er 9 lodser og 15 skippere i Hornbæk, noget 
der tyder på at handelssøfarten har vundet 
indpas.
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»

Man forstår godt at Hornbækkerne ønskede 
sig en havn, så man kunne få større fartøjer 
landet, og ikke kun de mindre både der kunne 
trækkes op på land. Den første del af en havn 
blev bygget i 1820, en havn der kun bestod 
af en mole, og gjorde det muligt at lande 
med noget større både. Man skulle helt hen 
til 1870 før havnen blev etableret med to 
moler og indsejling fra øst, som vi kender det i 
dag. Havnen er jo som bekendt blevet udvidet 
ganske væsentlig siden dengang.

I begyndelsen af 1800-tallet havde lejet en 
noget speciel kilde til øget velstand, nemlig 
Kaperførerne fra Hornbæk. Hornbæks søfa-
rende fik vind i sejlene da de sammen med 
folk Gilleleje, Ålsgårde og især Helsin-gør, 
markerede sig i Kapervirksomheden. En del 
af de ældste huse der findes i byen i dag, kan 
formodentlig spores tilbage til begyndelsen af 
1800-tallet og den velstand kapervirksomhe-
den har givet. 

Selvom der igennem 1800-tallet også var 
tale om en stor stigning i befolkningstallet i 
Hornbæk, der i øvrigt matrikulært blev opdelt i 
Hornbæk Fiskerleje og den syd for beliggende 
Hornbæk By, så skete den store forandring i 

1870’erne, da en gruppe kunstnere ”opda-
gede” Hornbæks særegne kultur- og natur-
miljø og skildrede det i tekst og billedkunst. 
Det gav hurtigt en stor tilstrømning af den 
tids turister til området - faktisk så mange, at 
flere af kunstnerne efterhånden fandt stedet 
overrendt og flyttede til Skagen. 

Det meste af det vi i dag kender som Horn-
bæk, er kommet til i 1900-tallet. Fra 1880’er-
ne voksede fiskerle-jet til en lille by, hvor 
antallet af sommergæster satte sit præg på 
boliger, erhverv og graden af velstand. 

Med indvielsen af Hornbæk-banen i 1906, 
blev byen endnu nemmere at nå for landlig-
gerne, der tidligere primært havde boet til 
leje hos fiskerne. Nu boede man gerne i de 
stadig flere pensionater, på kroen eller i egne 
sommerhuse. Sommerhusene byggedes dog 
ikke primært i selve Hornbæk, men derimod 
i Horneby Sands Plantage (Horneby Sand), 
efter Statens udstykning af den østlige del 
af denne mellem første og tre-die tangvej i 
1861-83. Første Tangvej fik senere navn efter 
A.R. Friis’ Pensionat (A.R. Friisvej). Området 
om-kring nuværende Kystvej blev Danmarks 
første egentlige udstykning til sommerhuse. 
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Hornbæks fire gårde var Søgaard (den senere 
Hotel Bondegaarden), Ellensgaard, der lå hvor 
nu stationen er beliggende, Ewaldsgaard eller 
Ewaldsminde samt Sandgaarden, der senere 
blev omdøbt til Hornbækgaard. 

Med bebyggelsen af områderne sydøst for 
Hornbæk By i 1900-tallet opslugtes også de 
gamle landsbyer Holmegaarde og Stenstrup. 
Beboere i de to landsbyers områder tror i dag 
at de bor i Hornbæk, skønt det kun er 50-
100 år siden, at de gamle landsbyer endnu 
eksisterede som selvstændige bysamfund. 
Med Saun-tes nedlæggelse som selvstændigt 
postdistrikt i 1971, blev også dette landsby-
samfund og udstykningerne nord for dette en 
del af Hornbæk postdistrikt. 

Hornbæks flotte og indbydende badestrand 
gav byen et omdømme som Danmarks første 
og mest mondæ-ne badeby. Som følge af de 
velhavende københavneres tilstrømning til 
byen, opstod tillige et blomstrende handels-
liv - i al fald i sommermånederne. Den gamle 
Hornbæk Kro blev fornyet til det fashionable 
Hornbæk Badehotel i 1935 - og her blev 
Hornbæk Revyen yderligere et trækplaster 
for landliggere og turister. 

Hornbæk er fortsat et populært ferie- og 
udflugtsmål. Sommerhusene er steget til 
priser, der betegnes som Danmarks højeste, 
og hver sommer er byen stadig fuld af liv og 
glade dage. Derimod er fiskeriet nærmest 
ophørt, men til gengæld er Hornbæk Havn, 
der blev bygget i 1875 fyldt til bristepunktet 
med lystbåde. 

Datidens fiskersamfund lå med en ringe infra-
struktur relativt isoleret, og man så med slet 
skjult skepsis på hinanden. Hornbækkerne 
kaldte således de fjerntboende Gilleleje-fiske-
re for ”kinesere”, og gillelejerne var decideret 
imod invasion af fremmede. Således opstod 
øgenavnene, hvor fiskerne i Villingebæk var 
”haner”, hornbækkerne ”rotter” og aalsga-
arderne ”katte”. I virkeligheden var fjendtlig-
heden dog nok begrænset til to fiskerlejer, 
nemlig Hornbæk og Gilleleje, hvor de østlige 
lejer holdt med Hornbæk og de vestlige med 
Gilleleje - sådan da. For gillelejerne havde ikke 
den store respekt for Raagelejefiskerne og 
kaldte ligefrem Raageleje for ”Rokkenstad”.
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Hornbæk Golfklubs historie

Hornbæk Golfklub blev stiftet den 18. februar 
1989 af en række initiativrige borgere i Horn-
bæk, som mente, at etableringen af en golf-
klub og golfbane i Hornbæk, ville være endnu 
et aktiv for lo-kalområdet. Jordarealerne blev 
erhvervet i 1997, og anlægsarbejdet på de 
første 9 huller var tilende-bragt i september 
1997. Fra stiftelsen og frem til den 4. juli 
1998, hvor man indviede de første 9 huller, 
spillede medlemmerne på Gilleleje Golfklubs 
gamle bane, Passebækgaard. 

Efter at have oplevet en særdeles posi-
tiv udvikling i medlemstallet gennem 1998, 
besluttede besty-relsen i foråret 1999 at 
anlægge de sidste 9 huller over sommeren 
1999. Indvielse af de i alt 18 hul-ler samt 
det nye klubhus fandt sted ved et storstilet 
arrangement den 15. juli 2000.

Siden 2001 har klubben investeret i en fort-
sat udbygning og forbedring af faciliteterne, 
herunder baderum, sekretariat, edb-system, 
1. sal på klubhuset, driving range, øveområde 
til indspil samt en række mindre forbedringer 
af banen. Sidste skud på stammen er anlæg-
gelsen af en 9 hullers par-3 bane, Lærkeager-
banen, der åbnede ved sæsonstarten i 2015.
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1
PAR-5 lidt dog-leg venstre, ikke særligt 
langt, men med en lille sø indlagt på yder-
siden af dog-leg'et, så 'hovedløse' lange 
drives bliver opfanget.

2-3
PAR-4 præcision og længde er vigtig, men 
ikke afgørende. Begge huller kan overskues fra 
tee-stedet, spilleruten kan fastlægges herfra. 

4 
PAR-3 en smuk baggrund, lidt ned 
ad bakke.

5 
PAR-5 hullet 'underordner 
sig' Gurre Å's forløb. Drivet 
indrammes af træer på hver side, 
hvor især egetræet til venstre 
vil kunne genkendes i klubbens 
logo. Bunkers langs hullets højre 
side vil sætte tankerne i gang.

6  
PAR-3 et strategisk par-3 hul. Greenen er lagt på toppen af et skrånende terræn. Bolden 
skal flyves over en sø. For den mindre øvede spiller, vil spilleruten gå venstre om. Hér kommer 
en bunker i spil. 

7 
PAR-4 tee-stedet er hævet og ligger på områdets højeste punkt, hvorfra udsigten er 
storslået. Afstanden til beplantningen og ravinerne til venstre gør drivet interessant. En sø i 
slice-siden foran greenen, og én bagved, gør det til et svært hul.

8-9-10-11 
PAR-4 hullerne er indarbejdet i terrænet, så grøfter og raviner indgår strategisk. 8. green er 
'lukket' bagved af jordvolde. Fra 9. tee, fælles med 11., skal drivet ligge præcist for at undgå 
beplantning på hver side af fairway. Først skal man dog flyve sin bold over en sø. Drivet fra 
10. tee skal igen spilles tæt forbi en oprenset ravine. Langs hullets venstre sider er der out 
of bounds, og en sø til højre for greenen gør hullet til et af banens sværeste. 

De enkelte huller
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12
PAR-5 en terrænregulering har sikret, at der både er niveauforskel mod 5. og 11. fairway. 
En vandhazard i drivets landingsområde er meget synlig fra teestedet! 2. slaget skal 'lægges 
op' for at få den rigtige indgang til greenen, hvor en bæk skal passeres. En træbro fører spil-
leren tørskoet over bækken.

13
PAR-4 man skal tænke sig om, inden man fyrer kanonen af. Jord-bulen på fairway gør 2. 
slaget blindt, hvis ikke drivet er placeret til venstre for bulen. 13. hul er et PAR-4 hul. 

14
PAR-3 stor niveauforskel fra tee til green. Den store green er lagt ind i terrænet, hvor et 
hul til højre for greenen nu er blevet til en bunker. 

15
PAR-4 spilles langs Gurre Å. Man skal dog først slå over den. En nyopgravet sø til højre for 
fairway kan komme 'i spil'. Indspillet til greenen skal ligge præcist, idet en sø lige bagved og 
2 green-bunkers minimerer landingsfeltet. 
 
16
PAR-4 fra tee-stedet ses flaget på greenen, bag nogle græsvolde, men den lige vej kan 
ikke anbefales. Et drive bør lægges langt over til venstre, også for at undgå en af banens få 
fairwaybunkers.  

17
PAR-3 kun 112 meter fra gul tee, men der er ikke plads til mange fejltagelser. 

18
PAR-5 kort, men med 
mange mulige forhindrin-
ger på vejen. Et afslut-
ningshul, hvor greenen 
kan nås med 2 gode slag. 
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1. Banemarkeringer:
 • Hvide pæle/plader/striber Out of bounds
 • Gule pæle/plader/striber Vandhazard
 • Røde pæle/plader/striber Parallel vandhazard
 • Blå pæle/plader/striber Areal under reparation
 • Blå pæle med sort top Areal under reparation med spilleforbud

2. Hegnet langs 3. og 10. huls venstre sider markerer out of bounds.

3. Træer med blå markering, dæksler samt afstandsmarkeringer er ikke-flytbare forhindringer.  
 Lempelse efter Regel 24-2b.

4. Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-1.

5. Ved spil af 1. hul er 18. hul out of bounds. Ved spil af 10. hul er 9. hul out of bounds.  
 Ved spil af 8. hul er 2. hul out of bounds. Ved spil af alle andre huller er de sort/hvide  
 pæle ikke-flytbare forhindringer.

6. Hvis det er en kendsgerning, eller så godt som sikkert, at en bold er i vandhazarden  
 på 15.hul (Åen foran tee-stedet, efter først at have krydset grænsen mellem de gule  
 pæle/ Søen i højre side af 15.hul), må spilleren enten gå frem efter Regel 26, eller lige- 
 ledes med 1 straffeslag, droppe en     bold i droppezonen.

7. Hvis det er en kendsgerning, eller så godt som sikkert, at en bold er i vandhazarden på  
 17. hul, må spilleren enten gå frem efter Regel 26, eller ligeledes med 1 straffeslag  
 placere en bold i placeringszonen.

8. Fårefolden mellem 3., 4, og 15. hul er Out of Bounds. Hegnet markerer grænsen.

Hornbæk Golfklub – lokale regler
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