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VELKOMMEN TIL DE DANSKE 

POLITIMESTERSKABER I GOLF 2018

Det er med stor glæde, at jeg byder alle 
deltagere velkommen til de danske politime-
sterskaber i golf i dagene 20. – 21. august. 

Det er dejligt, at golfentusiaster fra politi-
kredse i hele landet kan mødes til kampe 
mod kollegerne på Royal Oak’s dejlige bane 
i Jels. Jeg er sikker på, at I har trænet og er 
klar til en række gode dyster.

At få et sådant arrangement til at lykkes, 
kræver en stor indsats. Derfor vil jeg gerne 
sige tak til politiassistent Bent Løwert Nielsen, 
som har skabt et godt program for dagen og 
sikret virkeligt fine rammer for både sport og 
godt samvær også selv om banen ligger lidt 
uden for politikredsen. 
Som politidirektør bliver jeg altid glad for, 
at interessen for sport kan være med til at 
skabe fællesskab og relationer på tværs.

Undervejs og når kampene er ovre og den 
bedste har vundet, så håber jeg, at der bliver 
tid til at hygge sig med kolleger på kryds og 
tværs af kredse.

Jeg ønsker jer en god dag og held og lykke 
med turneringen.

Jørgen Abrahamsen
Politidirektør
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VELKOMMEN TIL DE DANSKE 

POLITIMESTERSKABER I GOLF 2018

Jeg byder hermed alle deltagere, hjælpere og 
særligt indbudte velkommen til årets danske 
politimesterskabsturnering i golf på Royal 
Oaks dejlige golfanlæg her i Jels.

Valget af banen var en forholdsvis nem be-
slutning at tage, i det Royal Oak i 2017 blev 
benyttet af Europa-touren til afvikling af en 
challengetour-turnering, hvor greenkeeper-
staben, restaurant og klubbens stab udviste 
stor omhyggelighed med opsætning af banen 
og afvikling af turneringen gennem hele tur-
neringsugen. Jeg glæder mig til samarbejdet 
i de næste par dage og håber på, at I alle vil 
nyde at spille banen og få nogle gode minder 
med hjem.

Længere inde i programmet vil I finde en 
kort beskrivelse af de enkelte huller. Lad det 
være en guideline til et godt resultat, men spil 
banen, som I selv finder bedst. Husk at spille 
en provisorisk bold med, hvis et slag har sat 
kursen mod roughen. Roughen på Royal Oak 
er ikke din ven!

Jeg vil benytte 
mig af lejlighe-
den til at takke 
alle sponsorer 
for deres bi-
drag til, at vi 
kan få et godt 
mes terskab. 
Uden sponso-
rer vil det være 
meget vanske-
ligt at afvikle 
en så stor tur-
nering.
Der skal også lyde en stor tak til de frivillige 
hjælpere, golfere som ikke-golfere, som har 
indvilliget i at bruge en del af deres spar-
somme fritid her i sommertiden.
Også tak til bestyrelsen i Kolding P.I., der har 
givet mig forholdsvis frie tøjler i forbindelse 
med planlægningen af mesterskabet.

Med ønsket om et par gode dage

Bent Løwert
Kolding P.I.
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TURNERINGSREGLEMENT

§ 1.
Konkurrencen udskrives og foranstaltes afholdt af Dansk Politiidrætsforbund i henhold 
til forbundets vedtægter for Danske Politimesterskaber i idræt og skydning samt i 
henhold til Dansk Golf Unions startret.

§ 2.
Mesterskabet afvikles i Herre Mesterrækken over 2 dage og for damerne over 1 dag 
hvert år, fortrinvsvis i august måned. 
Mesterskabet afvikles i Mesterrække for herrer og en række for damer.
Derudover afvikles en A-række. 
Der spilles fra teesteder valgt af den arrangerende forening og DPIFs golfudvalg. 
Den arrangerende klub og DPIF ś golfudvalg fastsætter det højeste handicap for del-
tagelse i de nævnte rækker.

§ 3.
Den arrangerende forening udpeger en matchkomite, der har ansvaret for stævnets 
afvikling i henhold til DPIF's vedtægter samt Dansk Golf Unions regler.

§ 4.
Mesterskabet for herrer afvikles som slagspil - scratch - over 36 huller og for A-rækken 
over 18 huller - Stableford - på en af Dansk Golf Union godkendt bane.
Mesterskabet for damer afvikles som slagspil - scratch - over 18 huller på samme bane.

§ 5.
Spilleren med færrest antal slag er vinder.
Ved eventuel lige score, spilles der "Sudden death play off" - omspil - på de af match-
komiteen valgte huller.

§ 6.
Ændringer af propositionerne foretages af forbundets hovedbestyrelse.

Senest redigeret og godkendt på HB-møde den 1.-2. maj 2016.
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MATCHKOMITE OG LEDELSE Jesper Leth Hansen DPIF Golfudvalget
     Michael Christiansen Kolding P.I.
     Bent Løwert   Kolding P.I.

APPELJURY       DPIF Golfudvalg

PROGRAM

MANDAG DEN 20. AUGUST 2018

 Kl. 1100 Stævnekontor åbner

 Kl. 1300 1. start/1. runde i Mesterrækken på 1. tee

 Kl. 1900 Kammeratskabsaften i restauranten, Royal Oak

TIRSDAG DEN 21. AUGUST 2018

 Kl. 0630 Restaurant og stævnekontor åbner

 Kl. 0800 1. start i A-rækken fra 10. tee

 Kl. 0830 1. start i Damerækken fra 1. tee

 Kl. 0850 1. start/2. runde i Mesterrækken fra 1. tee

 Kl. 1300 Frokostbuffet åbner i restauranten

 Kl. 1430 Præmieoverrækkelse i klubhuset
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ROYAL OAK’S HISTORIE

Med anlægget af Royal Oak ved Jels Nedersø, 
er en gammel drøm blevet til virkelighed for 
Andrea Schou, stifteren af Royal Oak. Nemlig 
drømmen om at skabe en privat golfbane, 
beregnet til forretningsverdenen, i den meget 
smukke natur ved Jels med skove og søer. En 
bane som giver både private golfspillere og 
erhvervslivet helt nye muligheder for at dyrke 
den herlige sport. 

Projektet tog sin begyndelse i 1988, hvor et 
areal på 70 ha. blev erhvervet. Den 9. maj 
1992 blev banen officielt indviet, hvor stats-
minister Poul Schlüter slog det første slag. 

Banens 18 huller er opbygget efter inter-
nationale standarder, og er som den første 
herhjemme opbygget efter amerikanske 
USGA-standard med meget store sandbyg-
gede greens på ca. 700 kvm. i gennemsnit. 
78 sandbunkers krydrer banen. 

Fairway, greens og tees vandes ved hjælp af 
TORO automatisk vandingsanlæg, så banen 
også i tørre perioder stadig er grøn og lækker 
at spille på. 

I den hyggelige restaurant kan du først og 
fremmest nyde et godt måltid og en kold 
fadøl, men også den skønne udsigt over det 
flotte golfanlæg.

I dag ejes banen af de 3 partnere, Lars Larsen 
(JYSK), Jørgen Schou (Jørgen Schou Holding) 
og Bjert Invest.
 
Vi glæder os til dit besøg på Royal Oak.
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LOKALE REGLER

• Anbefalet tid for 9 huller er 2 timer.
• Prøvesving på teestederne ikke tilladt.
• Tee altid bolden op ved slag fra teestederne.
• Læg turf på plads.
• Ret nedslagsmærker på green.
• Riv bunkers.
• Metalspikes er ikke tilladt.

BANEMARKERINGER
• Hvide pæle:  Out of bounds.
• Gule pæle:  Vandhazard.
• Røde pæle:  Parallel hazard.
• Blå pæle:  Areal under reparation.
• Alle veje ved banen, er kunstige overfladebelægninger (regel 24-2 gælder).
• Sten i bunkers er flytbare forhindringer (regel 24-1).
• Alle afstandsmarkeringer gælder til midten af green.
• Se i øvrigt opslag i klubhuset.

HUNDE
• Hunde har ikke adgang i klubhuset.
• På golfbanen skal hunde føres i snor.

LASERE OG GPS
Er tilladt i alle runder - enheder med højde- og/eller slopemåler er IKKE tilladt - 
heller ikke selvom disse egenskaber er slået fra.
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Arkivfoto

GENGIVELSE AF BANEGUIDENS 
HULBESKRIVELSER

HUL 1
Langt par 4 hul.
Undgå fairway bunkerne, da de har en stejl og høj kant. Slå efter forkant af greenen for at 
sikre et op-ad-bakke putt. Undgå at slå over green! Slår du over green er der stejl kant og 
rough, med minimal chance for et godt næste slag. Greenen hælder meget fra bagkant til 
forkant. Primært fra venstre bagkant til højre forkant.

HUL 2
Kort par 4 hul.
Slå drivet imod fairwaybunkeren i venstre. Længere slående spiller har mulighed for at drive 
greenen. Slå andet slaget mod højre side af green. Greenen hælder fra bagkant mod forkant.

HUL 3
Langt par 4 hul. Dogleg til højre. 
Slå drivet lige ud i banen, der er god plads i venstre. Undgå volden i højre side. Langtslående 
spillere kan drive over volden og endda lidt højre om. Undgå bunkerne kort af green i højre 
side. Greenen hælder fra højre ned mod venstre.
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HUL 4
Langt par 3 hul.
Slå efter venstre side af greenen, her er der mest plads af lande bolden på. Bemærk, at der 
ligger en bunker kort af green i højre side. Denne kan ikke ses fra teestedet. Greenen hælder 
fra bagkant til forkant.

HUL 5
Langt par 5 hul.
Slå drivet imod flagstangen. Slå 2. slaget op kort af stien som løber omkring 145 meter fra 
green. Der er masser af plads i højre side. Langtslående spillere kan skære en anelse ind 
over venstre side i drivet. 2. slaget slås enten mod greenen eller udover stien og holdes opad 
højre side, da fairway skråner fra højre mod venstre. Greenen hælder fra bagkant til forkant.

HUL 6
Langt par 3 hul.
Hullet spiller omkring 15 m længere pga. stigningen. Slå imod den venstre side af greenen 
og evt. endda bevidst vestre om green. Greenbunkers er dybe og drilske.

HUL 7
Par 4 hul. En anelse dogleg til venstre. 
Slå drivet imod antennen. Langtslående spillere kan drive over bunkerne i vestre side for et 
kortere aproach slag. Undgå greenbunkeren i højre, da den har en meget stejl kant. Greenen 
hælder en del fra bagkant til forkant.

HUL 8
Kort par 4 hul. 
Drivet skal ikke være længere end 150 m. - 175 m. Slå drivet mod gavlen på det hvide hus. 
Greenen hælder ind i mod midten som en dyb tallerken.

HUL 9
Langt par 5 hul. Dogleg til højre.
Slå drivet lige ud ad fairway. 2. slaget slås mod flagstangen. Langtslående spillere skal i drivet 
være opmærksomme på de store fairwaybunkers i begge sider. 2. slaget slås evt. mod green 
ved at slå ind over buskadset i højre side. Greenen er meget dyb, slå derfor 1-2 jern ekstra 
hvis flaget står i bagkanten.

HUL 10
Langt par 3 hul.
Slå imod højre side af green og vandet er mindre i spil.

»
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HUL 11
Par 4 hul. Dogleg til højre.
Slå drivet imod træet med stengærdet, derfra er der frit udsyn mod green. Greenen hælder 
fra bagkant til forkant.

HUL 12
Par 4 hul. Svagt dogleg til højre.
Drivet slås lige i ud i banen. God plads i venstre. Slå et jern ekstra i slagt mod green pga. 
stigningen. Greenen ligger lidt på tværs, hvilket gør den meget bred, men knap så dyb.

HUL 13
Langt par 5 hul.
Slå drivet mod venstre, væk fra træerne. Greenen er meget dyb.

HUL 14
Langt par 3 hul.
Sørg for at slå drivet langt nok! Mange blive "snydt" visuelt og havner ofte i greenbunkers kort 
af green. Bolden skal flyve 160 meter fra gul tee og 130 m. fra rød. Slå imod venstre side af 
green og tag hazarden i højre ud af spil.



17

HUL 15
Langt par 4 hul.
Hold drivet i højre side. Greenen er meget dyb, slå derfor 1-2 jern ekstra hvis flaget står i 
bagkant. Læg mærke til "Royal Oak"-træet i venstre side på vej op ad fairway.

HUL 16
Langt par 4 hul.
Slå drivet mod venstre side af fairway. Slå 1-2 jern ekstra mod green pga. stigningen. Greenen 
er meget bred, men knap så dyb.

HUL 17
Par 5 hul. Dogleg til venstre.
Hold drivet til højre hvor der er god plads. Bemærk dog det lille vandhul i højre side. Langt-
slående spillere kan med stor fordel drive venstre om eller henover egetræet i venstre side 
for et kortere aproachslag mod green. Slå op ad højre side af fairway for at få den bedste 
indgang til green.

HUL 18
Kort par 4 hul.
Slå drivet mod den venstre side af fairway, væk fra åen. Slå 2. slaget imod venstre side af 
greenen og tage bunkeren ud af spil.
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UDDRAG AF RESULTATLISTEN FRA 

DE DANSKE POLITIMESTERSKABER 2017

MESTERRÆKKEN 1  Michael Stie  166  Fyn 

   2  Jacob Kristensen  171  Syd- og Sønderjylland 

   3  David Borchersen  172  Københavns Vestegn 

   4  Ole Pedersen  172  Østjylland

   5  Jan Birger Nielsen  172  Midt- og Vestsjælland

   6  Kent Nielsen  175 Sydøstjylland

   7  Jacob Espelund 177  København

   8  Flemming Hansen  179  Nordsjælland

   9  Anders Stokholm  183  København

   10  Stefan Rathsach Karlsson  185  København

DAMERÆKKEN 1  Amanda Molkte Leth  80  København 

   2  Anne Seierø  95  Nordsjælland

   3  Helle Orloff  98  Østjylland 

   4  Inge Ekknud  103  Københavns Vestegn

   5  Vibeke Andersen  106  Kolding PI

   6  Ruth Langlouis  109  København

   7  Dorte Bo Jensen  110  Rigspolitiet

   8  Anja Bonne Callesen  128  Københavns Vestegn

   9  Anne Sidelmann  137 Københavns Vestegn

A-RÆKKEN  1  Lars Thøgersen  37  Syd- og Sønderjylland

   2  Jesper Bangsgaard  37  København

   3  Jonas Kofod Olsen  35  Københavns Vestegn

   4  Jørgen Tidemand  33  København

   5  Jesper Ekknud  32  Sydsjælland og Lolland-Falster

   6  Christian Erceninks  32  Midt- og Vestsjælland

   7  Lars Laursen  31  Fyn

   8  Richard Andersen  30  Kolding PI

   9  Brian Albrektsen  29  Nordsjælland

   10  Søren Østergaard  29  Syd- og Sønderjylland
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LIDT OM FORBEREDELSERNE 
TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER 2018

Mange tanker løber gennem hovedet, når 
man har sagt ja til at arrangere et politime-
sterskab. Hvordan er niveauet egentlig blandt 
de bedste spillere? Skal man bede greenkee-
perstaben ”skrue” bissen på?
Heldigvis havde vi jo en forårsturnering, der 
kunne give svar på nogle af spørgsmålene.

I forbindelse med afviklingen af Challenge-
tour turneringen på Royal Oak i 2017, kom 
Europatouren med nogle krav til opsætning af 
banen. Fairways blev gjort en hel del smallere, 
semirough blev gjort nogle centimeter højere 
og greens skulle ikke være så hurtige, som 
de kan være på Royal Oak.
Europatourens valg af tee-steder var også 
spændende, da de benyttede sig af både 
de gule og hvide teesteder. Deres valg blev 
ændret undervejs, da brugen af de hvide tee-
steder gav stor ventetid på bl.a. hul 11 under 
afviklingen af 1. runde.
Heldigvis ønskede Dansk Politiidrætsforbunds 
golfudvalg at ”kontrollere” banen, hvilket bety-

der, at de 21 bedste spillere spiller banen fra 
hvid tee. Det gør afviklingen af mesterskabet 
noget nemmere. Prøverunden blev afviklet 
i juni, hvor mange golfbaner i Danmark var 
mærket af den manglende nedbør. Royal Oak 
fremstod dog ganske grøn fra tee til green – 
der var sågar områder, hvor der kunne gives 
lempelse for tilfældigt vand…

Derfor håber jeg, at banen til mesterskabet 
stadig står fin og grøn. Desværre kan et van-
dingsforbud betyde, at Royal Oak også vil lide 
under en fortsat tørke, selvom Jels Søerne er 
ganske tæt på.

Uanset vejret er jeg dog sikker på, at Mitch, 
the Greenkeeper, og hans stab af hjælpere, 
sørger for at banen er klar til et par gode dage.

God tur til jer alle.

Bent Løwert

Foto med tilladelse fra TVSYD
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