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KÆRE DELTAGER 
VED JYSK OPEN I GOLF 2019

Det er mig en fornøjelse at byde velkommen til 
Jysk Open i golf hos os i Midt- og Vestjylland 
for andet år i træk. 

Sidste år afholdt Holstebro PI også Jysk Open, 
idet vores medlem, Gert Flemming Hansen, 
vandt mesterskabet i 2017. Jysk Open 2018 
blev derfor afholdt på banen i Trehøje Golf-
klub, hvor et af vores medlemmer igen trak 
sig sejrrigt ud af turneringen. Denne gang var 
det Kristoffer Bach.

Jeg har efterfølgende hørt, at flere af delta-
gerne ønskede, at Jysk Open 2019 blev af-
holdt på Skovbanen i Holstebro Golfklub. Det 
ønske har vi selvfølgelig valgt at efterkomme.

Det bliver spændende, om et af vores ca. 160 
medlemmer i idrætsforeningen kan sørge for, 
om vi i Midt- og Vestjylland skal afholde Jysk 
Open for tredje gang i træk i 2020. Skulle det 
blive en af jer andre, der løber med pokalen, 
tager vi gerne turen til et andet sted i Jylland 
næste år.

Jeg ønsker jer alle en god 
dag – spil godt!

Mette Therkelsen
Formand
Hostebro Politi 
Idrætsforening
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JYSK OPEN 2019

HOLSTEBRO POLITI IDRÆTSFORENING 
INDBYDER HERMED TIL JYSK OPEN I GOLF 2019

DATO
Mandag den 27. maj 2019. 

STED
Skovbanen, Holstebro Golfklub, Brandsbjergvej 4, 7570 Vemb. Tlf. 96 12 62 00.

PROGRAM
Kl. 07.30: Morgenmad og udlevering af scorekort.
Kl. 09.00: Gunstart.

Efter endt spil vil der være frokost og præmieoverrækkelse.

MATCHFORM
Stableford i A-, B- og eventuel C-, og pige-række. Alle rækker inddeles efter handicap. 
Max hcp. 36. Eventuelt højere hcp. reduceres til hcp. 36.

Den spiller med flest points på tværs af alle rækker kåres som Jysk Mester.
Den spiller med flest points, som er tjenestegørende i Jylland, afholder Jysk Open 2019.
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DELTAGERE
Matchen er åben for alle politiansatte, pensionister, ægtefæller mv. EGA-golfhcp. er påkrævet. 
Der er plads til 112 deltagere. Hvis mindst 10 kvinder tilmelder sig, oprettes der en særskilt 
række.

PRIS
450 kr. som inkluderer morgenmad, frokost, bolde på driving-range, greenfee og præmier, 
excl. drikkevarer i forbindelse med frokosten. 
  
Ved afbud efter tilmeldingsfristens udløb refunderes beløbet kun, såfremt pladsen anvendes 
af en anden spiller.

TILMELDING
SU og betaling senest den 13. maj 2018 via Outlook til Brian Højgaard på bho012@politi.dk
Ved tilmelding skal opgives DGU-nr., handicap og tlf. nr. 
Startlisten offentliggøres via Golfbox.

Tilmeldingen er gyldig, når pengene ses tilgået hos:
Vestjysk Bank: reg. nr. 7651, kontonr. 1207680.
(I tekstfeltet skrives navn og DGU-nr.)

På vegne af Holstebro Politi Idrætsforening
Brian Alstrup Højgaard



6



7

LOKALE REGLER
SKOVBANEN

1. Banemarkeringer
 Røde markeringer   Strafområde
 Blå markeringer  Areal under reparation
 Markeringer med grøn top Område med spilleforbud

 Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger

2. Alle skilte behandles som ”ikke-flytbare forhindringer”
 Lempelse uden straf efter Regel 16.1 (lempelsen må ikke tages efter Regel 15.2)

3. Træskulpturer, klubhus og klubhusareal, behandles som en integreret del af banen

Straf for overtrædelse af Lokal Regel - Hulspil: tab af hul Slagspil: 2 strafslag

Godkendt af DGU januar 2019
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HULOVERSIGT
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Arkivfoto
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HOLSTEBRO GOLFKLUBS HISTORIE

Den 1. januar 2017 blev Holstebro Golfklub 
lagt sammen med Storådalens Golfklub, som 
ligger tæt ved centrum i Holstebro. Holstebro 
Golfklub råder derfor nu over 63 golfhuller 
fordelt på 5 baner. Flagskibene er de to 18-hul-
lers baner, Skovbanen i Råsted og Storåbanen 
i Holstebro.

Skovbanen giver en unik golftur. De mange 
træer og skovens dybe, stille ro gør, at du 
vil opleve en runde golf som en stor natur-
vandring. Man mærker ikke, at der er mange 
andre ude for at spille golf, for træerne danner 
naturlige vægge mellem de enkelte huller. Al-
lerhøjest bliver koncentrationen afbrudt af et 
par rådyr, der løber over banen. Skovbanen 
blev kåret som Danmarks bedste bane i 2008, 

og i 2018 blev den kåret som en af Danmarks 
6 bedste baner. Skovbanen lagde bane til, da 
Challengetouren blev afviklet i 2009.

Storåbanen ligger smukt placeret i området 
ved Storådalen, de 18 huller er placeret i na-
turens kuperede terræn med greens, der giver 
udfordringer til alle. Selve banen er designet af 
Poul Erik Hingebjerg. Generelt om banen kan 
nævnes, at greens er gode, jævne og pænt 
hurtige. Man bliver således belønnet for, at 
slå de gode putts, præcis som det bør være. 
Greens tager desuden fint imod indspil, så 
man kan tillade sig, at gå efter pinden på de 
fleste af hullerne

Klubbens historie går tilbage til 1970 hvor 
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de første 9 huller blev anlagt. Den officielle 
indvielse af hullerne 10-18 (5 huller fra nu-
værende Skovbane og 4 huller fra nuværende 
Parkbane) samt klubhuset fandt sted året 
efter i oktober 1971.

1973 blev banen udvidet fra 9 til 18 huller og 
omtales fra start som en af landets smukkeste 
baner. Banen bestod af hul 1-12 og 17-18 fra 
den nuværende Skovbane samt hullerne 4, 5, 
8 og 9 fra den nuværende Parkbane.

1974 afviklede DGU for første gang DM for 
damer og herrer i Holstebro Golfklub.
Medlemstallet ca.180 aktive.

1990 afvikles DM i slagspil i Holstebro Golf-
klub med Thomas Bjørn som dansk mester.
To år senere igen DM i slagspil med Anders 
Hansen som dansk nester.

1997 kårer Den Store Golfbog Holstebro Golf-
klub til Danmarks bedste golfbane.

2008 kårer Golfmagasinet Holstebro 
Golfklub til Danmarks bedste golfbane.                                                
Året efter kåres banen igen af Golfmagasinet, 
som Danmarks næstbedste. Kun overgået 
af Lübker.

2009 afholdes en afdeling af Challenge Touren 
i Holstebro. En særdeles våd affære hvor 3. 
runde måtte aflyses. Turneringen blev vundet i 
-5 af José-Filipe Lima. Kun 3 spillere ud af 68 
startende i finalerunden bryder par for de tre 
runder. Efter matchen blev banen af spillerne 
kåret som bedste bane på Touren 2009.

2011 Kåret som en af Verdens 1000 bedste 
Golfbaner og nummer 75 i Europa!
DM i hulspil netop afviklet i Holstebro Golfklub 
den 24-26. juni 2011.
Bladet Dansk Golf har atter Holstebro Golfklub 
i toppen af danske baner 2011- kun overgået 
af Lübker og Silkeborg Golfklub.
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