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Som ny politidirektør for Fyns Politi, er det mig en stor for-
nøjelse, at få lov at byde Jer velkommen til Fyn Open 2016. 

Det er en glæde at vide, at politiansatte, på tværs af orga-
nisationen, stadig kan mødes til arrangementer, hvor poli-
tiarbejdet er sat i baggrunden, og hvor det sociale netværk 
plejes og udvikles.  

Som menneske, og som tidligere ansat i omsorg-, social- og sundhedsvæsenet, er jeg 
en stor tilhænger af sociale netværk og kompetencer. Disse kan udvikles på mange 
måder - både i arbejdstiden, men også i fritiden. 

Disse sociale netværk og kompetencer drager Dansk Politi stor nytte af!

Dansk Politiidrætsforbund er også en vigtig faktor i udviklingen af disse kompetencer 
imellem de ansatte i Dansk Politi. Det frivillige arbejde, der ydes i Dansk Politiidræts-
forbund, og i alle de lokale politiidrætsforeninger, og som understøtter de sociale 
netværk, er med til at vi lettere kan mødes i dagligdagen og få hverdagen til at fungere. 

I tider, hvor Dansk Politi er spændt hårdt for med opgaver, og hvor enderne kun lige 
når sammen, er det vigtigt, at der gives plads til, at I som politiansatte kan mødes, 
og udvikle de sociale relationer og kompetencer, som er så vigtige. 

Med disse ord vil jeg ønske Jer alle et rigtig godt stævne.

Kit Claudi

Velkommen til Fyn
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Efter ét års fravær, er Fyn Open tilbage 
på programmet i 2016. I skrivende stund 
er der ikke for mange tilmeldte, men mon 
ikke at dette har ændret sig til i dag? 

Sidste år havde Slagelse PI den fornø-
jelse, at afvikle årets første politigolfturne-
ring. Det blev, som tidligere års Fyn Open, 
et velbesøgt stævne. 85 deltagere i 2015 
var tæt på de 92 som deltog i 2014. Så 
en flytning til Sjælland betød heldigvis ikke 
en nedgang i deltagerantal. 

Jeg kan nævne, at vinderne fra 2015 
var Mickey Soepraptojo, Vestegnen, i A-
rækken og Martin Frandsen, Rigspolitiet, 
i B-rækken. Så hvis de deltager i år, må 
de jagtes.

Dagens match spilles i A- og B-rækken, 
med ca. lige mange i hver række. Der vil 
være præmie til de bedste i begge ræk-
ker, ligesom der vil være præmier til de 
af Jer, som i første slag ender tættest på 
flaget på udvalgte par-3 huller, ligesom 
der vil være en præmie for tættest på 
flaget i andet slag på et udvalgt par-4 hul. 

Udover den individuelle konkurrence har 
vi lavet en holdkonkurrence. Den går i 
sin enkelthed ud på, at holdets 3 bedste 
scores på hvert hul lægges sammen, 
og det hold som opnår flest point efter 
18 huller har vundet. Vi håber, at det vil 
give et godt incitament til, at I ikke gi’r 
op undervejs.

Dagens hoved-
præmie er igen 
i år en bil. Den 
kan en dygtig 
spiller vinde, 
hvis han/hun laver hole-in-one på et 
nærmere udpeget par-3 hul. Hvilket hul 
det drejer sig om, kan jeg ikke skrive i 
denne velkomst, da det ikke var bestemt 
da jeg skrev velkomsten. 

Bilen bliver en SKODA, som bliver leveret 
fra SKODA I ODENSE.

I skrivende stund arbejder Skoda i Oden-
se, v/salgschef Tommy Hestehauge på, at 
finde den helt rigtige bil og model. Så om 
det bliver en Citigo/Fabia/Rapid/Octavia/
Superb/Yeti vides ikke. Men det afsløres 
senest den 29. april. 

Det skal nævnes, at den dygtige spiller 
som vinder bilen, skal lade sig beskatte 
af bilens værdi. Og har derfor selvføl-
gelig mulighed for at sige nej tak til 
gevinsten.

Til præmieoverrækkelsen har vores ny-
ligt ansatte politidirektør Kit Claudi givet 
tilsagn om at være tilstede. 

Med håb om en fair konkurrence og et 
godt kammeratligt samvær ønskes I alle 
et godt stævne. 

På foreningens vegne
Lars Fredenslund 

Velkommen til Fyn og 
Fyn Open i golf 2016
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Hvem opfandt golf?
Hvor gammel er golf, og hvor stammer golf fra?
Mange forskellige kulturer har underholdt 
sig med spil, hvor deltagerne slår til kugler 
med køller. Golfen i den form, vi kender i 
dag, stammer dog fra Skotland. Her blev 
den muligvis udviklet efter inspiration fra 
det nederlandske kuglespil kolven, som 
endnu spilles i Holland.

HELLERE VÅBENTRÆNING 
END GOLF
Golf omtales første gang på skrift i 1457, 
hvor kong Jakob 2. forbød skotterne at 
spille golf og fodbold om søndagen. Her 
skulle de øve sig i bueskydning, som var 
langt mere nyttigt i krig. Forbuddet havde 

tilsyneladende ringe effekt, for det blev 
gentaget flere gange – hvilket dog ikke 
forhindrede de kongelige i også selv at 
svinge køllerne.

Den ældste bevarede tekst om spillets 
regler findes i en medicinstuderendes 
dagbog fra Edinburgh i 1687. St. Andrews 
på kysten længere mod nord blev dog 
golfens hovedstad, da en nystiftet golf-
klub i 1754 gav sig i kast med at skabe 
et omfattende regelsæt. Her opdateres 
og håndhæves golfspillets regler fortsat 
i dag.
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Golfklubben Odense Eventyr Golf

Odense Eventyr Golf er en ung klub. Ba-
nen er en mesterskabsbane, som blev 
åbnet i 1993. Banen blev designet af 

Michael Traasdahl Møller, med senere 
re-design af vestsløjfen af European Golf 
Design. 
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Det naturskønne og meget varierende ter-
ræn, gennemskæres af Elmelundbækken, 
der sammen med de anlagte søer, pukler 
og lunde, bidrager til at gøre banen til en 
udfordrende og spændende oplevelse.

 
18-huls banen udgøres skiftevis af en 
kombination af 3 sløjfer: Nord, Vest og 
Syd. Gennem årene har banen lagt græs 
til flere store golfbegivenheder, herunder 
bla. Stjernegolf, HCA Masters og senest 
Ladies European Tour. 
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Lokale regler 

- Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Lempelse efter regel 24-1.
- Træer, markeret med blåt, er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter regel 24-2b.
- Alle kunstigt overfladebelagte veje og stier på banen er ikke flytbare forhindringer.  
 Lempelse efter regel 24-2b.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF DISSE LOKALREGLER
Slagspil: 2 straffeslag

- For alt spil på Odense Eventyr Golfs bane, må en spiller skaffe sig oplysning om  
 afstand, 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 spillet (såsom hældning, vindhastighed, temperatur  
 mv.), er dette i strid med regel 14-3, og spilleren bliver diskvalificeret, uanset at  
 spilleren ikke har anvendte nogle af disse yderligere funktioner.

BANEMARKERINGER
- Hvide pæle og hvid spraymaling Out of bounds.
- Gule pæle og gul spraymaling   Vandhazard.
- Røde pæle og rød spraymaling  Parallel vandharzard.
- Blå pæle og blå spraymaling   Areal under reparation.
- Blå pæle med sort top   Areal under reparation med spilleforbud.

Fairwaymarkeringer til FORKANT green: 
- 200 m hvide
- 150 m gule
- 100 m røde

Dommer: Villy Bøgelund, tlf. 22 90 81 82

»
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ETIKETTE- OG ORDENSREGLER
- Beskyt banen, genplacér tørv og brug pitchfork (obligatorisk) til at rette nedslags- 
 mærker. Spilleren med det laveste handicap i en bold skal være opmærksom på  
 dette, og tilskynde at det foretages. 
- Hvis man ikke kan følge med den forangående bold, skal man lukke en hurtigere/ 
 ventende bold igennem.
- Der må ALDRIG køres eller trækkes med trolley mellem greens og bunkers samt  
 over tee-stederne.
- Husk at rive bunkers efter brug – efterlad hele riven i bunkeren.
- Greenkeeperne har fortrinsret og skal give signal, før der må spilles videre. 
- Henstillinger fra banekontrollen skal respekteres. 

Tilsidesættelse af etikette- og ordensregler kan føre til en disciplinær straf.  
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