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Vi elsker at have gæster – uanset om de kom-
mer for at spille golf, nyde vores herlige natur 
eller for at deltage i et af vores mange store 
arrangementer - lige fra koncerterne med 
verdens største musiknavne til det righoldige 
udbud af festivaler og kultur-events.
Horsens er blandt Danmarks absolut hurtigst 
voksende kommuner, og det er målet, at Hor-
sens også de kommende mange år skal være 
en stærk vækstkommune – både i forhold til 
bosætning og i forhold til arbejdspladser og 
virksomheder.
Vækst er helt afgørende for fortsat at sikre 
god velfærd og høj service – og det er af-
gørende for sammenhængskraften i hele 
Horsens Kommune. Vækst sikrer nemlig ser-
vicetilbud og god velfærd i både de større byer 
og i de mindre bysamfund.
Vi har i mange år arbejdet målrettet på at for-
bedre kommunens image for at understøtte
målsætningen om, at Horsens skal vokse. 
Branding af vores kommune skaffer ikke 
vækst i sig selv, men et positivt image kom-
bineret med lave hus- og grundpriser, belig-
genhed ved motorvejen og tæt ved Aarhus, 
gode servicetilbud, smuk natur og så videre 
er et rigtig godt miks i forhold til at skabe
vækst i bosætning.

Vi fortsætter derfor med at etablere flere vug-
gestuepladser og bygge nye daginstitutioner, 
ligesom vi investerer i vores folkeskoler. Der 
bygges også hundredvis af nye boliger i hele 
kommunen, både lejligheder og parcelhuse – 
og samtidig er der nu for alvor kommet gang 

i udviklingen af Horsens Havn som et fanta-
stisk nyt og spændende bolig- og erhvervs-
område. Dertil kommer en investering på en 
halv milliard kroner i veje og cykelstier i hele 
kommunen, som sikrer fremkommelighed og
god infrastruktur.

Horsens Kommune har et aktivt erhvervs-, 
forenings- og kulturliv, der kan meget hver for 
sig, men endnu mere sammen – og det gode 
samarbejde og stærke netværk i kommunen 
er med til at gøre Horsens Kommune til noget 
specielt, fordi samarbejde, dynamik og vækst 
skaber grobund for masser af aktivitet i hele 
kommunen.

Velkommen til Horsens Kommune – og spil 
nu rigtig godt.

Peter Sørensen
Borgmester

Hjertelig velkommen 
til Horsens Kommune 

- og til en af Danmarks smukkeste golfbaner her på Stensballegård. Jeg håber, at I får en 
super god oplevelse med både jeres golfspil og med jeres ophold jer i Horsens.
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Horsens PI er vært ved dette års Jysk Open i 
golf efter Flemming Kristoffersens flotte re-
sultat. Stævnet afvikles hos Stensballegaard 
Golfklub, der er beliggende i det prominente 
Stensballe - Horsens svar på Beverly Hills. 
Omgivelserne findes derfor ikke flottere i 
Horsens, og med jubilæet in mente, er der 
lagt op til noget af en turnering.

Horsens PI er en del af Sydøstjyllands Politis 
Idrætsforening med lokal forankring i Hor-
sens. I Horsens PI ligger vi stor vægt på det 
sociale, og har månedlige arrangementer 
med forskellige events, hvoraf golf bliver et 
af sommerens projekter.
 

Held og lykke.
 
Kasper Matthiessen
Formand Horsens PI

Velkommen 
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Program

SPILLESTED
Stensballegård Golfklub,  Bygaden 70, Stensballe, 8700 Horsens.
www.stensballegaardgolf.dk
Drivingrange og øvrige træningsfaciliteter kan frit benyttes under opvarmning.
Der er meget fine omklædningsmuligheder med bad.

FORPLEJNING
Klubbens restaurant danner rammen om morgenbuffeten inden matchen og frokostbuffeten 
efter matchen.

PROGRAM
Kl.   0730      Registrering og udlevering af scorekort
Kl.   0745      Morgenmadsbuffet
Kl.   0900      Gunstart -  husk der er et godt stykke ud til Brakøre 4-5-6- og Elbæk 4-5-6
Kl. ca. 1400   Frokostbuffet
Kl. ca. 1420  Præmieoverrækkelse.

STÆVNELEDER
Repræsentant fra Stensballegaard Golfklub.
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Lidt om pokalen

Jysk Open blev startet i 1982. Poul Erik Qvist-
gaard, Esbjerg Politi var ham som tænkte, at 
det kunne være sjovt at stable en lille turnering 
sammen for ansatte i politiet. På den tid var 
der ikke andre som spillede golf i Esbjerg, 
hvor Poul Erik var tjenestegørende, men han 
havde hørt at der var 3 kollegaer fra Åbenrå, 
der spillede golf, hvorfor han inviterede dem 
til Esbjerg og der blev spillet i Esbjerg. 

Der var således kun 4 deltagere til den før-
ste turnering, der blev døbt "Jysk Open" og 
egentlig var ment som en spøg. 

Det blev aftalt, at vinderen af pokalen, der 
blev doneret af Carlsberg depotet, ligeledes 
havde "pligt" til at arrangere turneringen det 
efterfølgende år. 

Turneringen afvikles i dag efter 
de samme principper. Det er dog 
kun en "jyde" som kan arrangere 
næste års turnering.

Et enkelt år har Jysk Open været 
afviklet på Sjælland. 

Pokalen kan godt tage en tur til Fyn og Sjæl-
land, hvilket er sket nogle gange de sidste 
par år. 

Midt i 90 ŕne udviklede Jysk Open sig, således 
at man måtte sætte maximum antal for spil-
lere, der kunne deltage. 

Jysk Open har altid været afviklet som stabel-
ford turnering, hvor spilleren med det højeste 
pointscore har været vinder. Ved lighed vinder 
spilleren med lavest hcp.

Nu til dags, kan alle ansatte i politiet deltage, 
ligeledes kan ægtefæller/samlever deltage. 

Pokalen kan dog kun vindes, af en spiller 
ansat hos politiet.
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Stensballegaards Historie

STENSBALLEGAARD FRA MIDDEL-
ALDERANLÆG TIL GOLFBANEANLÆG
Stensballegaard nævnes første gang i 1341, 
hvor gården næsten med sikkerhed lå i El-
bækskoven ved Horsens fjord. Fra 1341 til 
ca. 1650 var Stensballegaard i familien Ben-
derup/Rosenkrantz' eje. Folmer Rosenkrantz 
byggede i 1582 en hovedbygning omtrent, 
hvor den nuværende ligger. Væggravstenen 
i Vær Kirkes våbenhus viser Folmer Rosen-
krantz. Kirken tilhørte Stensballegaard helt 
frem til 1971. 

Fra ca. 1650 til 1674 var der flere forskellige 
ejere af Stensballegaard. I 1674 erhvervede 
Københavns overborgmester Nansen Stens-
ballegaard. Fire år tidligere havde Rigskansler 
Griffenfeld giftet sig med overborgmester 
Nansens barnebarn. Deres datter, Charlotte 
Amalie, blev gift med baron Krag i 1690. De 
var gift i 13 år, og Charlotte Amalie fødte 
ikke mindre end 12 børn, før hun døde i 
barselssengen. I 1692 byggede baron Krag 
den nuværende fredede hovedbygning og en 
dertil hørende avlsgård, der først blev revet 
ned i 1928. 
Fra 1690 til 1928 ejede familien Krag Stens-
ballegaard. Gennem diverse giftermål blev 
Krag til Krag-Juel-Vind-Frijs og Stensbal-
legaard var i 1928 en del af landets absolut 
største gods, nemlig Frijsenborg.
I 1928 købte Hans Greve Ahlefeldt-Laurvig 
Stensballegaard af proprietær Høyer, der 
kun seks måneder inden havde købt gården 
af en datter fra Frijsenborg, som ønskede at 
komme af med det "hul" nede ved Horsens. 
Stensballegaard har siden været i familien 

Ahlefeldt-Laurvigs eje. I dag består familien på 
Stensballegaard af Irene og Henrik Ahlefeldt-
Laurvig og sønnerne Jannik og Niklas.

STENSBALLEGAARD LAND- 
OG SKOVBRUG
Stensballegaard er i dag på i alt 381 hektar 
(ha), fordelt på 220 ha skov og 161 ha ager, 
og ejendommen bliver mere og mere inde-
klemt mellem Horsens by og fjorden. Det 
affødte mange diskussioner og overvejelser, 
der kunne kortes ned til et valg om:

Golf eller Gylle
Dansk landbrug mener, at svineproduktion 
er fremtiden, men familien Ahlefeldt-Laurvig 
mener, at golf, med den beliggenhed Stens-
ballegaard har, er fremtiden. Den 30. juni 
2004 søgte familien Ahlefeldt-Laurvig såle-
des første gang om tilladelse til at etablere en 
golfbane. Dette medførte en længere proces, 
eftersom dele af ejendommen er beliggende 
i fuglebeskyttelsesområde, ramsar- område, 
habitatområde og SFL-område. Skovene er 
natur- og fredsskove, og skovbrynene er 
beskyttede. Hele arealet ligger indenfor kyst-
zonen og er desuden udlagt som 'Særligt 
Kulturhistorisk Beskyttelsesområde'. Og en-
delig ligger en del af ejendommen indenfor 
strandbeskyttelseslinjen.

Amt, kommune og naboer har dog alle været 
positive over for projektet fra dag ét, og bl.a. 
takket være et rigtig godt samarbejde med 
myndighederne, er det i dag en realitet, at 
der er en 27 hullers mesterskabsbane på 
Stensballegaard. 
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Banearkitekten
von Hagge Smelek & Baril

Stensballegaard golfbane er designet af det særdeles anerkendte amerikanske arkitektfirma 
'von Hagge, Smelek and Baril', som har mere end 45 års erfaring. Hovedansvarlig for designet 
på Stensballegaard er Rick Baril, som er vicepræsident og partner i Texas-firmaet. 

AMERIKANSK BANEARKITEKT I VERDENSKLASSE
I USA har von Hagge, Smelek and Baril designet nogle af de absolut bedste baner, hvorpå 
der årligt afvikles flere PGA-Championships. Bl.a. på Doral Golf and Country Club i Florida, 
hvor den ene af de fem forrygende 18-huls-baner er bedst kendt som "Blue Monster", hvor 
Tiger Woods i 2007 vandt for tredje år i træk.

I USA står von Hagge Smelek and Baril også bag designet af La Costa Country Club (Cali-
fornien), hvor World Match Play Championships blev afholdt i 2006, samt Bay Hill (Florida), 
som husede Mastercard Bay Hill Invitational 2006. Listen over disse enestående golfbaner i 
USA fortsætter, men arkitektfirmaet har ligeledes sat deres unikke præg på Europas bedste 
golfbaner. 

STÅR BAG EUROPAS BEDSTE BANE
Von Hagge, Smelek and Baril har bl.a. designet Les Bordes (Paris), som, jf. Peugeot Golf 
Guide, blev vurderet som Europas anden bedste golfbane. Andre magasiner vurderer den 
som Europas bedste golfbane.
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Ud over Les Bordes, udgør Le Kempferhof, Seignosse, Royal Mougins samt Le Golf National, 
suverænt Frankrigs bedste golfbaner - alle designet af von Hagge Smelek and Baril, med Rick 
Baril som hovedansvarlig arkitekt. Le Golf National husede Open de France 2006 og 2007, 
og var vært for RYDER CUP i 2012.

Også i Italien har von Hagge, Smelek and Barils originale design af Circolo Golf Bogogno (Mi-
lano) og Is Arenas (Sardinien) været fundamentet bag banernes egenart - begge ratet højest 
i landet (jf. Peugeot Golf Guide). I Spanien har von Hagge, Smelek and Baril designet Emporda 
Golf Club (Barcelona), der betragtes som en af landets ypperligste baner.

GOLFBANER TIL SPILLERE PÅ ALLE NIVEAUER
Von Hagge, Smelek and Barils grundlæggende golffilosofi deler vægten i golfbanedesign 
ligeligt mellem det æstetiske og det taktiske aspekt. Von Hagge, Smelek and Baril deler 
golfspillere op i tre kategorier efter handicap (hcp), fra hcp 0-12, fra hcp 12-26 og fra hcp 26 
og over. De benytter således en karakterskala til på hvert hul at "tilgodese" spillere fra alle 
tre kategorier. Resultatet af deres golffilosofi bliver en æstetisk og taktisk mesterskabsbane, 
som tilgodeser alle golfspillere. Ud over denne grundlæggende tilgang, tager arkitektfirmaet 
i deres design naturligvis også højde for vind, skygger etc.
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Scorekort
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Tempo, Etikette, Lokale regler

Tempo

Spil i godt tempo og hold trit
Spillere bør spille i et rask tempo. Komiteen kan fastsætte retningslinjer for spilletempo, som 
alle spillere bør følge.
Det er en gruppes ansvar at holde trit med gruppen foran. Hvis en gruppe forsinker gruppen 
bagved, og der er plads foran, bør den vinke igennem - uanset gruppens størrelse.

Vær parat til at spille
Spillere bør være parate til at slå, lige så snart det er deres tur. Gå hen til din bold, stil udstyr 
på den side af greenen der er tættest ved næste hul, forlad green straks efter efter et huls 
afslutning.

Tabt bold

Hvis en spiller tror, at hans bold kan være tabt andre steder end i en vandhazard eller er 
out of bounds, bør han spille en provisorisk bold for at spare tid. Spillere, der søger efter en 
bold, bør vinke spillerne i gruppen bagved igennem, også selvom der ikke er gået 5 minutter.

Fortrinsret på banen

Med mindre andet er bestemt af Komiteen, afgøres fortrinsret på banen af gruppens spil-
letempo. 18 hullers-spillere har fortrinsret for 9 hullers-spillere - uanset antal spillere.

Støt vore annoncører...
...de støtter os
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Etikette
Ret nedslagsmærker op - ikke kun dine egne.
Læg turf på plads - på fairway og andre klippede områder, dog ikke på teestedet.
Jævn ud i bunkers - så der ikke er store huller.
Skån for-greens - kør aldrig med din vogn mellem greenbunkers og green.
Luk igennem - hvis bold efter dig er hurtigere, og der er plads foran. 
Bolden er tabt - efter 5 minutters søgning.
Ingen unødig ophold på greens, - gå hurtigt fra green og til næste teested, når alle har 
puttet ud.
Tag hensyn til greenkeeperne - når de arbejder på banen - de tager hensyn til dig
Respekter andres putte-linie - undgå at træde i andres puttelinie eller dennes forlængelse.
Undgå unødig støj - f.eks. mobiltelefoner og højrystet tale, der kan forstyrre øvrige golfspillere.
Smid ikke affald på banen - men i de opstillede affaldsspande, eller tag affaldet med.
Hunde er tilladt på banen, i snor - og husk hundeposen.
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Lokale regler
Flytbare forhindringer (Regel 24-1)

Sten i bunkers
Skrabere i bunkers + holdere
Grønne afgrænsningspæle med snore

Ikke flytbare forhindringer (Regel 24-25)
Gule, røde, blå pæle
Afstandsmarkeringer
Bænke, affaldsstativer, skilte
Alle stier og veje
Sprinklerdæksler og vandingsudstyr
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Bold på green flyttet uforsætligt (Regler 18-2, 18-3 og 20-1)
Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:

Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkerings-
mærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres 
caddier eller udstyr.
Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 
18-2, 18-3 og 20-1.
Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på 
greenen, og flytningen er uforsætlig.
Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller 
en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den 
ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne omstændigheder 
skal genplaceres.

Se mere her:
Afstandsmarkeringer til forkant green
Gul 150 m
Rød 100 m
Out of bounds grænser
Hvide pæle eller hvidmalede sten.
Det er ikke tilladt at forcere vildthegnet på hul E7, E8 & E9

Drop Zone 
Hul E3, til højre fra søen

Vis hensyn i bunkers og på greens
Gå altid ind i bunkeren fra den flade side og forlad den samme vej
Husk at rive mærker og fodspor i bunkeren, også gerne andres
Ret nedslagsmærker på greens, også gerne andres

Tlf. nr. Kontoret: 75 65 80 18
Tlf. nr. Restaurant: 23 83 88 99
Tlf. nr. SOS: 112
Hjertestarter forefindes i klubhus.
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