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Som nyvalgt formand for Odense Po-
liti’s Idrætsforening er det mig en glæde 
at kunne byde alle spillere og øvrige 
fremmødte velkommen til FYN OPEN 
i golf 2012.

Golfbaner har jo traditionelt en smuk 
beliggenhed, og her er Blommenslyst 
Golfklub ingen undtagelse. Banen er 
anlagt i kuperet område i lidt skov, åbne 
arealer, mange levende hegn og små 
søer. Cafe Hønsehuset er Blommens-
lyst golfklubs ”restaurant” hvor man 
kan indtage medbragt mad og tilkøbe 
drikkevare m.m. 

Jeg vil gerne takke vores ledelse for 
deres opbakning til arrangementet.

Med håb om fair konkurrence og godt 
kammeratligt samvær, ønsker jeg alle 
deltagerne held og lykke og endnu en 
gang velkommen til Blommenslyst.

På foreningens vegne

Thomas E. Christiansen
formand

Velkommen til Fyn Open 2012
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Den 21. august 1994 tog Blommens-
lyst Golfklub de første 9 huller i brug - 
hvilket var en stor dag for den dengang 
lille, nystartede klub.

Men allerede i 1992 startede Sonja og 
Ove Birkholm golfcentret, som en for-
retning med butik, driving range, par 3 
bane og café "Hønsehuset".

De tog samtidig initiativ til en klub, som 
lejede sig ind hos Sonja og Ove. Men 
da man ingen bane havde, tog med-
lemmerne til andre klubber for at blive 
”udlært” og få handicap.

Der var ikke så mange - men man hyg-
gede sig, hvilket var grundlaget for det 
gode sociale sammenhold, som også 
er kendetegnende for klubben i dag.

Takket være medlemmernes indsats, 
både med fysisk arbejde og økono-
misk vovemod blev 9-huls-banen klar 
til indvielse den 21. august 1994. 118 
glade deltagere spillede indvielses-
match. Ønsket om 9 huller mere, var 
dog ikke til at overse, og igen takket 
være medlemmernes indsats blev en 
”rigtig” 18-huls golfbane indviet d. 5. 
juni 2002.

I forbindelse med indvielsen af 18-huls 
banen blev klubben enig med Sonja og 
Ove Birkholm om køb og overtagelse 
af hele golfcentret. Det var en stor 
mundfuld for den lille klub, men det var 
selvsagt tilfredsstillende for klubben at 
få foden under eget bord - det ville give 
mange gode muligheder for fremtiden.

Derefter fulgte et par år, der blev brugt 
til mindre, men nødvendige forbed-
ringer og forskønnelser af anlægget. 
Café Hønsehuset, som er klubbens 
"restaurant" blev renoveret med nyt 
køkken og nyt tag.

Udviklingen i medlemsantallet fulgte 
heldigvis prognoserne, så klubben i 
2006 havde ca. 900 aktive medlem-
mer, der alle kraftigt bakkede klubben 
op.

Klubbens økonomi var inde i en gunstig 
udvikling og i starten af 2008 åbnede 
9-huls banen/par 3 banen. 9-huls ba-
nen blev indviet den 12. april 2008.

Med 9-huls banen fik klubbens be-
gyndere omsider en længe tiltrængt 
forbedring af spilmulighederne. Den 
gamle nedslidte 5-hullers par 3 bane 
blev nedlagt og en del af arealet ind-
draget til parkeringsplads.

I 2010 blev det besluttet at åbne 9-huls 
banen for Pay og Play.

Blommenslyst Golfklubs historie

Kilde: Blommenslyst Golfklubs hjemmeside
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Væsentligste ændringer ved de 

nye golfregler 2012

• Definition: at adressere bolden
 Hidtil har en spiller adresseret bolden, når han har taget sin stance og også  
 grounded sin kølle. Ifølge den reviderede definition har en spiller adresseret  
 bolden, så snart han har grounded sin kølle, hvad enten det er foran eller bag-  
 ved bolden. Der er ikke noget krav om at tage stance. Som en konsekvens  
 vil en spiller ikke længere adressere sin bold i en bunker eller vandhazard, da  
 reglerne ikke tillader at grounde en kølle i en hazard.

• Regel 6-3a. Starttid
 Tidligere skulle en spiller, som bare kom 15 sekunder for sent til sin starttid,  
 diskvalificeres fra turneringen, medmindre komiteen havde indført en turne- 
 ringsbetingelse, som reducerede straffen. Med de nye regler vil straffen for  
 at starte for sent, men inden for 5 minutter, være to straffeslag i slagspil eller  
 tab af første hul i hulspil. 

Odense Autogenbrug ApS
Kildemosevej 12, 5000 Odense C.
Tlf. 66 11 06 06, Fax 66 13 44 16

E-mail: odense.autogenbrug@get2net.dk

Import af nyere biler og dele
Salg af nye reservedele

Støt vore annoncører
- de støtter os......
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• Regel 13-4. Bold i hazard, forbudte handlinger
 Spilleren må nu udjævne jord eller sand i en hazard, også før bolden spilles  
 fra hazarden, forudsat at det bliver gjort udelukkende af hensyn til banen, og  
 at intet bliver gjort, som kan forbedre boldens position eller leje, området for  
 den tilsigtede stance eller sving eller spillelinien. Der er altså ikke mere tale  
 om at undersøge hazardens beskaffenhed.

• Regel 18-2b. Bold flytter sig efter adresseringen
 Efter de tidligere regler, havde man ansvaret for bolden, når den var adresse- 
 ret. Fx hvis den efter adresseringen flyttede sig, fik man et straffeslag og  
 bolden skulle genplaceres, uanset hvad årsagen til boldens bevægelse var.  
 Det nye er, at hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at spilleren  
 ikke selv har fået bolden til at bevæge sig, eksempelvis hvis bolden flytter sig  
 som følge af et vindstød efter at den er blevet adresseret, så er der ingen  
 straf, og bolden skal spilles fra sin nye position.
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Flagplacering - 18 huls banen

Dagens aktuelle flagplacering i zone 1, 2, 3 eller 4 er angivet ved boldrenden.

Ved greenfee tavlen findes nogle små oversigtskort, som man kan tage med 
ud på banen.
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SPAR BÅDE TID OG PENGE PÅ DIT 
F O R E N I N G S B L A D

Mangler du et foreningsblad, eller har du allerede ansvaret for et, 
kan vi tilbyde at løfte opgaven med produktionen. Et foreningsblad 
er ofte det vigtigste bindeled mellem forening og medlemmer.

Vi har mange års erfaring i produktion af foreningsblade, og kan 
være behjælpelige med layout, tryk, distribution og eventuelt  
annoncesalg til hel eller delvis finansiering af bladet.

Vi kan også altid give et godt tilbud på dine øvrige trykopgaver, 
f.eks. programmer, billetter, plakater, flyers og visitkort.

Kontakt os for en uforpligtende snak, vi deler gerne ud af vores 
erfaring...

FL SPORTMARKETING
Agerbakken 21 · 8362 Hørning · 7022 1870

www.flsportmarketing · fl@flsportmarketing.dk
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Lokalregler
PERMANENTE LOKALE REGLER - 18 huls banen

1. Banemarkeringer:
 Hvide pæle Out of bounds
 Gule pæle / plader Vandhazard
 Røde pæle / plader Parallel vandhazard
 Blå pæle Areal under reparation
 Blå pæle med sort top Areal under reparation med spilleforbud

2. Såfremt en bold rammer el-master eller el-ledninger på 6., 7., 8., 13. 
 og 18. hul skal slaget annulleres og slås om uden straf.

3. Stien, der krydser 2., 3., 10. og 11. hul samt stien mellem 18 green og 
 drivingrange er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-2b.

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

5. Alle gule, røde og blå pæle samt afstandsmarkeringer på fairway er 
 ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-2b.

6. Træflis er en løs naturgenstand.

7. Træer fastgjort til støttepæl samt træer og buske under én køllelængde 
 i højde er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-2b.

8. For alt spil på banen gælder at en spiller må skaffe sig oplysning om af 
 stand ved at bruge et instrument, der alene måler afstand. Hvis en spiller  
 under en fastsat runde bruger en afstandsmåler, der er beregnet til at  
 angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks hældning,  
 vindhastighed, temperatur m.v.) er dette i strid med regel 14.3 og spilleren  
 diskvalificeres, uanset at han i virkeligheden ikke har anvendt nogle af  
 disse yderligere funktioner.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL
 
 Hulspil:   Tab af hul
 Slagspil:  2 straffeslag 
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1. Spillet på banen skal altid afvikles i overensstemmelse med etikettereg- 
 lerne, som foreskrevet i golfreglernes afsnit I.
 Dvs under hensyntagen til spillets ånd, til sikkerheden på banen, til med-  
 og modspillere, til spilletempo samt under omhyggelig omsorg for banen.

2. Det er af sikkerhedsmæssige hensyn forbudt at drive ud på hul 2. 3.  
 10. og 11. hvis der er færdsel på tværgående vej (Kirkestien)
 Samme forbud gælder for øvrige slag, der kan forventes at krydse 
 vejen ved spil af de nævnte huller. 

3. Banepersonalets arbejde på banen har fortrinsret. Der skal derfor altid 
 tages omhyggeligt hensyn til banepersonalets sikkerhed.
 Det er således forbudt at slå til bolden når det gule advarselslys er  
 tændt. Vent til greenkeeper er kørt til side og har slukket advarsels-  
 lyset.

4. Der skal tee’s op på teestederne.

Ordensforskrifter   

BIPA Engineering A/S

Rugårdsvej 403 b.
5210 Odense NV
Tlf. 66 18 60 49

     
            

Liljen Clairvoyance
Trollesøvej 11 Skovgård Mark

5610 Assens
Tlf. 31 14 15 37

Fåborgvej 14 • 5610 Assens

Tlf. 64 71 44 43
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5. Prøvesving på teestederne skal begrænses, og der må ikke slås tørv op.

6. På fælles teesteder har den spiller fortrinsret, som er længst fremme i 
 baneforløbet.

7. Golfvogne skal placeres udenfor teestederne, og må ikke bringes nær-  
 mere end 2 meter fra greenkant. Golfvogne må ikke trækkes imellem  
 greens og greenbunkers.

8. Banens huller skal spilles i rækkefølge. F.eks. må hul 18 kun spilles af   
 spillere, der forud har spillet hul 17.

9. Der må ikke startes fra hul 10 i weekends og på helligdage. Ved start 
 fra hul 10 (kun hverdage) skal spillere fra hul 9 lukkes igennem.

10. Der må maksimalt være 4 spillere pr. hold.

11. Det henstilles, at man spiller 3 og 4 bolde i weekends og på helligdage.

12. Barnevogne og klapvogne samt hunde må af sikkerhedsmæssige hensyn   
 ikke medtages på banen. 

13. Det er ligeledes af sikkerhedsmæssige hensyn forbudt at krydse 
 Driving Range.

14. Af hensyn til banekontrollens arbejde,  
 skal bagmærke/greenfeekort bæres   
 synligt under spillet på banen.

15. Dresscode - der henvises til sepa-  
 rat information.

16. Overtrædelse af ovennævnte ordens- 
 forskrifter kan medføre bortvisning  
 og karantæne fra banen.
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Gode råd
A golfer who was 
well into his gol-
den years had a 
lifelong ambition 
to play one hole 
at Pebble Beach, 
California, the 
way the pros do 
it. The pros drive 
the ball out over 
the water onto 
the green that is 
on a spit of land 
that jets out off 
the coast. 

It was something 
he had tried 
hundreds of ti-
mes without suc-
cess. His ball always fell short, into the 
water. Because of this he never used 
a new ball on this particular hole. He 
always picked out one that had a cut 
or a nick in it.
 
One year he went out to Pebble Beach 
to try again. When he came to the 
fateful hole, he teed up an old cut ball 
and said a silent prayer. Before he hit 
it, however, a powerful voice from abo-
ve said, "WAIT. REPLACE THAT OLD 
BALL WITH A BRAND NEW BALL."

He complied, with some slight mis-
giving, despite the fact that the Lord 
seemed to be implying that He was 
going to let him finally achieve his life-
long ambition.
 

As he stepped up to the tee once 
more, the voice came down again, 
"WAIT. STEP BACK. TAKE A PRAC-
TICE SWING."
 
So he stepped back and took a prac-
tice swing. The voice boomed out 
again:,"TAKE ANOTHER PRACTICE 
SWING."
 
He did. Silence followed. Then the 
voice spoke out again, "PUT THE OLD 
BALL BACK." 
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Anders Stokholm København 123-9343 17,9 26/02/12

Anja Bonne Callesen Vestegnen 151-1109 35,5 01/03/12

Anne Seirø København 124-1851 15,2 16/02/12

Bent Løwert 04-SØJYL 142-1080 17,2 27/02/12

Birgit Maagaard Petersen København 72-2801 22,9 19/03/12

Carsten Ekstrøm Vestegnen 47-3417 4,5 24/02/12

David Ø. Borchersen Vestegnen 145-1639 15,2 16/03/12

Dorte Bo Jensen NEC 20-864 21,8 10/02/12

Ellef Bender Odense 43-2674 20,2 15/03/12

Erik Ladefoged Odense 166-26 18,5 19/02/12

Ernst Jensby Silkeborg 16-3200 11,1 29/02/12

Ernst Jensen Holstebro 16-1687 10,6 29/02/12

Frank Schytte Vestegnen 152-1705 13,9 24/02/12

Frederik Jans Vestegnen 157-20155 17,0 24/02/12

Frederik Nielsen Østjylland 703-70015 24,4 16/03/12

Gert Flemming Hansen Holstebro 97-1391 9,5 19/03/12

Hans Caspersen Tønder 88-1812 31,7 01/03/12

Hans Erik Christensen Haderslev 31-761 17,2 21/02/12

Hans Jørgen Jessen Haderslev 31-135 11,7 09/02/12

Hans Sahlquist Holstebro 26-393 12,6 17/02/12

Harun Y. Rubin København 124-1825 16,1 12/03/12

Helen Dalsgaard 04-SØJYL 142-617 17,4 27/02/12

Henning Christensen Odense 101-3009 14,7 05/03/12

Henning Knudsen Grenå 53-441 16,0 03/02/12

Jan Fischer-Henrichsen Silkeborg 16-2830 13,0 27/02/12

Jesper Bangsgaard København 72-2528 12,2 09/02/12

Deltagerliste



17

Jesper Joachim Petersen København 72-2802 16,1 19/03/12

Jesper Leth Hansen Århus 112-444 20,5 01/03/12

Jesper Siholte Hansen Vestegnen 136-1945 35,0 24/02/12

Johan Kofod København 180-577 15,5 13/02/12

John Dige København 20-1234 10,6 13/02/12

Johnni Kent Toftegaard Århus 112-1492 9,6 06/02/12

Johnny Enevoldsen Hillerød 17-5402 17,4 16/02/12

Jørgen Mørk Jensen Haderslev 31-1713 20,2 21/02/12

Jørn Møller Nielsen Vestegnen 17-6129 18,0 14/03/12

Kasper Balsløv København 118-928 12,0 13/03/12

Kenneth Kiel Odense 702-80162 15,7 29/02/12

Kim Didriksen Odense 101-2232 15,1 09/03/12

Kirsten Knudsen Grenå 53-440 25,0 03/02/12

Kjeld Andresen Nordsjælland 157-180 8,6 13/03/12

Klaus Vig Larsen Nordsjælland 120-12221 17,3 29/02/12

Kristian Espersen Midt- og vestjylland 26-1164 7,3 28/02/12

Kurt Gullits Rasmussen København 17-5229 15,4 15/02/12

Lars Fredenslund Odense 110-1548 8,4 14/03/12

Lars Laursen Odense 89-1900 17,3 15/03/12

Lars Tvedebrink Odense 43-2851 11,6 14/03/12

Lone Jessen Tønder 88-334 13,0 01/03/12

Margit Poulsen 04-SØJYL 142-1094 29,1 27/02/12

Mark Jensen Vestegnen 177-1036 7,4 24/02/12

Martin Guldmann Østjylland 6-1960 16/03/12

Martin von Bülow Vestegnen 169-1579 9,8 24/02/12

Michael Demuth Odense 5-2407 17,5 02/03/12
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Micky Soepraptojo Vestegnen 52-3483 17,8 24/02/12

Mogens Rubech Jacobsen Silkeborg 16-2465 10,6 10/02/12

Morten Raahauge Svendborg 702-871523 12,3 29/02/12

Niels Dalsgaard 04-SØJYL 142-616 11,2 27/02/12

Niels Kyed Tønder 88-422 8,1 01/03/12

Ole Kristensen Nordjylland 176-251 26,7 13/02/12

Ove Jørgensen Odense 101-166 17,8 17/02/12

Peter Levring Madsen Vestegnen 130-1556 14,5 24/02/12

Poul Hørslev Hansen Odense 101-1326 14,1 01/03/12

Preben Bagger 04-SØJYL 142-516 18,0 27/02/12

Rasmus Piaster Vestegnen 157-469 11,4 24/02/12

Richard Andersen 04-SØJYL 164-218 25,9 27/02/12

Stig Jensen Kalundborg 41-929 9,7 16/03/12

Svend Holm 04-SØJYL 142-419 21,0 27/02/12

Søren Dahl Rasmussen Århus 148-520 6,1 22/02/12

Søren Dam Mortensen Odense 101-2551 28/02/12

Torben Krog Jensen København 1237 9,7 14/02/12

Torben Nielsen København 72-3294 8,6 13/03/12

Torben Randrup København 124-582 23,6 14/03/12

Vibeke Mouritzen Odense 5-1505 24,0 14/03/12




