
Dansk Politiidrætsforbund

Fyn Open
den 25. april 2014

  

Arrangør: Odense-PI



3

Myter om golf har der i årenes løb været 
mange af. ”Golf er for de rige” og ”Golf 
er kun for de ældre!” er bemærkninger, 
som mange golfspillere har hørt, når de 
har fortalt om deres fritidsinteresse. 
Men begge bemærkninger er helt for-
kerte. Golf er for alle, og alle kan med 
forskellige handicap konkurrere på lige 
vilkår.

Udover at man som golfspiller får sund 
motion skaber det også rigtig mange 
sociale relationer. Og det har vi som po-
litifolk brug for. Vi har brug for i politiet 
at have sociale netværk, hvor det ikke 

kun  handler om hardcore politiarbejde, 
men hvor vi kan mødes og være sam-
men om andre interesser.  

Derfor er det en stor fornøjelse, at kun-
ne byde Jer alle sammen velkommen 
til dette års udgave af Fyn Open i golf. 

Jeg håber, I må få et godt stævne med 
gode og fair afviklede matcher, samt at 
I får lejlighed til at dyrke relationerne til 
de øvrige deltagere.

John Jacobsen
Chefpolitiinspektør

Velkommen til Fyn 
og til Fyn Open i golf
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Fyn Open 2014

Som nylig valgt formand for golfudval-
get i Odense, er det mig en glæde, på 
vegne af Odense Politis Idrætsforening, 
at byde jer velkommen til Fyn Open 
2014. 

Fyn Open er en forårsbebuder. Stæv-
net er årets første ”politistævne”, hvil-
ket tidligere har vist sig på antallet af 
tilmeldte. Der har altid været mange 
deltagere til Fyn Open.

I år er forhåbentlig ingen undtagelse.

I år har vi forsøgt at gøre stævnet en 
smule mere attraktivt. I samarbejde  

med Skoda i Odense, kan vi stolt med 
dele, at en hole-in-one på hul 13, vil 
udløse en Skoda Citigo til den dygtige. 
I tilfælde af flere, vil kun den første blive 
honoreret med en bil. 

Til præmieoverrækkelsen vil golf-in-
teresserede chefpolitiinspektør John 
Jacobsen være til stede. Jeg er sikker 
på, at det vil være ham en stor fornø-
jelse at overrække et sæt bilnøgler til 
en dygtig golfspiller. 

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

På foreningens vegne
Lars Fredenslund 
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Når tingene i dit liv virker næsten uover-
kommelige; når 24 timer pr. dag ikke 
er nok, så husk syltetøjsglasset og 
kaffen.... 

En professor stod foran sit filosofihold 
med nogle ting foran sig. 

Da timen begyndte, tog han - uden at 
sige et ord - et meget stort og tomt 
syltetøjsglas frem, og begyndte at fylde 
det med golfbolde. Da han havde gjort 
det, spurgte han sin klasse om glasset 
var fyldt og de var enige om, at det var 
det. 

Så tog professoren en kasse med små-
sten frem, og begyndte at hælde dem 
ned i glasset. Han rystede glasset let, 
så småstenene fordelte sig imellem 
golfboldene. Derefter spurgte han igen 
holdet om glasset var fyldt og det men-
te hans klasse nok, at det var. 

Herefter tog professoren en kasse med 
sand frem og begyndte at hælde det op 
i glasset. Sandet fyldte naturligvis de 
resterende hulrum i glasset. 

Igen spurgte han om det var fyldt. 
Klassen svarede enstemmigt "ja" og 

Jeg faldt lige over denne lille historie: 

Syltetøjsglasset og Kaffen....
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Jeg faldt lige over denne lille historie: 

Syltetøjsglasset og Kaffen....

derefter lavede professoren to kopper 
kaffe og hældte dem begge ned i glas-
set, hvilket effektivt fyldte de hulrum 
der var imellem sandkornene. 

Studenterne grinede.... 

"Nuvel" sagde professoren, da latteren 
var stilnet af. "Hvis I nu forestiller jer, 
at dette glas repræsenterer jeres liv. 
Golfboldene er de vigtige ting - jeres 
familie, kærester, børn, helbred, ven-
ner og yndlingspassioner - de ting som 
selv hvis alle andre ting gik tabt, og kun 
disse ting var tilbage, stadig ville gøre 
jeres liv fuldendt. 

Småstenene er de andre ting, der be-
tyder noget - såsom job, hus, bil osv.. 
Sandet er alle de andre småting". 

Professoren fortsatte: ”Hvis I putter 
sandet ned i glasset først, er der ikke 
plads til hverken småstenene eller golf-

boldene. Det samme gælder i livet. Hvis 
I bruger al jeres energi og tid på de små 
ubetydelige ting, får I aldrig plads til de 
ting, der er vigtige for jer. Vær opmærk-
som på de ting, der er kritiske for jeres 
lykke. Leg med jeres børn. Pas på jeres 
helbred. 

Inviter jeres partner på middag. Tag 
endnu en runde på golfbanen. Der vil 
altid være tid til at gøre huset rent og 
ordne afløbene. Tag jer af golfboldene 
først - de ting der virkelig betyder no-
get. Få styr på prioriteterne - resten er 
bare sand”. 

En af de studerende rakte sin hånd i 
vejret og spurgte hvad kaffen repræ-
senterede. Professoren smilede: "Jeg 
er glad for at du spørger. Det er blot for 
at vise, at lige meget hvor fyldt dit liv 
synes at være, så er der altid plads til et 
par kopper kaffe sammen med en ven".

Hvidkærvej 54 • 5250 Odense SV • www.nielsen-nielsen.dk
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Golfklubben

Odense Golfklub er en af landets tradi-
tionsrige golfklubber. Den skriver sin hi-
storie tilbage til 1927 – den femte klub i 
landet. Men der er ikke noget antikveret 
over det moderne rødstens-klubhus, 
som rummer glimrende faciliteter. 
Der er god plads til omklædning for-
uden shop og restaurant med terrasse 
ud til puttinggreenen. Der er gode træ-
ningsfaciliteter og kort vej til 1. tee.

Odense Golfklub har ført en omtumlet 
tilværelse. Den første bane blev anlagt 
med ni huller på Odenses militære 
eksercerplads. Da arealet kort efter 
Anden Verdenskrig, skulle bruges til 
dyrskueplads, blev klubben hjemløs. I 
nogle år flyttede medlemmerne til den 
nye fynske bane i Nyborg, men for 50 
år siden fik Odense Golfklub igen egen 
golfbane - ni korte, charmerende huller 
i Snapind i den vestlige del af byen. 

Først i 1980 fik Odense en 18 hulsbane 
– den bane, der nu spilles på i den 
østlige udkant af byen, tæt ved herre-
gården Hollufgård. Her er der 27 huller. 

Holluf Park-banen har 18 huller i et 
svagt kuperet forholdsvis åbent terræn. 
Flere af hullerne er præget af hegn af 
poppeltræer, som blev plantet, da ba-
nen blev anlagt. 

Der er mange bunkers, og Lindved Å 
løber langs banen, hvor der er søer og 
vandløb i spil på ni huller. Det er en lang 
bane - fra rød tee 5063 meter og fra gul 
tee 5826 meter.

Udover den lange 18-huls bane, har 
klubben også en 9-hullers kortere bane. 
Pilebanen har 9 huller, er ca. 2 km lang, 
og med fem par 3- og fire par 4-huller 
–  er den en god aflastnings- og træ-
ningsbane, når der er turneringer og 
som indslusning af begyndere.
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Info   Hvis I – mod forventning – slår en bold i roughen, så tag 
    en provisorisk med. Bolde i rough er MEGET svære at finde..

Dommer  Villy Bøgelund  tlf. 22 90 81 82

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

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

Træflis er løse naturgenstande - Regel 23 gælder.

På 3. hul - hvis der er tvivl om hvorvidt en bold er i vandhazarden, må spilleren 
spille en bold provisorisk efter en af valgmuligheder i Regel 26-1.
Hvis den oprindelige bold bliver fundet i vandhazarden, må spilleren enten 
spille denne bold, som den ligger, eller fortsætte med bolden, der blev spillet 
provisorisk.

På 2. – 3. – 7. - 8. – 15. og 16. hul udgør den banenære kant af Lindved Å ba-
nens grænse (out of bounds) mod nord og øst.

På 13. hul udgør den banenære asfalterede kant af cykelstien/gangstien Out 
of Bounds. »

Æbleparken 80, 2.sal, Søhus • 5270 Odense N
Tlf. 28 44 12 55

Merkur’s Skatte
JENS SANDBERG A/S
Bygge- og anlægsentreprenør • Aut. kloakmester

Knullen 16 • 5260 Odense S
Tlf. 65 95 70 93

www.jenssandberg.dk
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Midlertidige regler
Beskyttelse af nyplantede træer markeret med støttepæle
Hvis et sådant træ er til gene for en spillers stance eller området for hans til-
sigtede sving, skal bolden løftes uden straf og droppes i overensstemmelse 
med den fremgangsmåde, der er beskrevet i Regel 24-2b (ikke flytbar forhin-
dring).

Afstandsmarkeringer til midtgreen
 200m  (hvide mærker)
 150m  (gule mærker) 
 100m  (røde mærker) i fairways.

Hulplacering på green
Farven på hulflaget giver en anvisning om, hvor på green hullet er placeret.

HVIDT flag angiver en hulplacering på bagerste 1/3 af green.
GULT flag angiver en hulplacering på midterste 1/3 af green.
RØDT flag angiver en hulplacering på forreste 1/3 af green.

HUSK AT MEDBRINGE PITCHFORK PÅ DIN GOLFRUNDE!!!!!

BEMæRK BEMæRK BEMæRK…

Spillere som starter på hullerne 7, 8, 9, 10 og 11, skal regne med ca. 15 
minutters gang fra klubhus til teested. Så afgang i god tid.


