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På vegne af Randers Politiidrætsforening vil jeg gerne endnu engang 
byde velkommen til en dejlig golfdag i det østjyske. Det er nu 4. gang 
vi afholder Kronjylland Open, og vi håber på en god opbakning, som de 
foregående år.

Det er igen Randers Fjord Golfklubs naturskønne bane, som lægger græs 
til vores golfarrangement.
Vores tovholder Kalle Sønderup står inde for at banen er flot og velplejet på dagen. 

Det øvrige golfudvalg vil gøre sit yderste til, at vi får en dejlig dag med god morgenmad, 
frugt og afsluttende med vores traditionelle biksemad.

Vi glæder os ved Randers Politiidrætsforening til at se jer til en hyggelig golfdag. 
 
Med sportslige hilsner

Troels Aagaard
formand
Randers Politiidrætsforening

Velkommen til 
Kronjylland Open Golf 2015



5

Matchledelse
Karl Johan Sønderup

Troels Aagaard

Jørgen Krogh

Torben Olesen

Morgenmad og registrering  fra kl. 0700

Registrering senest  kl. 0730

Gunstart  kl. 0900

Afslutning  ca. kl. 1330

Randers Fjord Golfklub
Randers Fjord Golfklub er beliggende mellem Støvring og Støvringgaard Kloster i Ran-
ders Kommune.

Banen er anlagt på 60,5 hektar på lejet jord fra Støvringgaard Kloster.
Driving Range blev indviet den 1. maj 2004 og hele anlægget har været i brug siden den 
22. august 2004.

Banen byder på den allersmukkeste østjyske natur, som giver en pragtfuld naturoplevelse, 
samt giver gode udfordringer til både begynderen og den øvede golfspiller.

Banen er tegnet af arkitekt Michael Traasdahl Møller, som fra den første dag gav banen 
tilnavnet ”Den Jyske Eremitage”.

Banen er designet, så man overalt kan fornemme, at her er ”højt til loftet” – og alle steder 
på banen er der udsigt til enten skov eller fjord.
Området fremstår, som et særdeles attraktivt rekreativt område.
Ikke kun for golfspillere, men også for nærmiljøets beboere, der ofte benytter de anlagte 
stier til en tur i det fri.

Program
Green hul 1

Machtleder Kalle Sønde-
rup i et putt på hul ni. 



Machtleder Kalle Sønderup i et putt på hul ni...  ...og her på vej til at lave 
en birdie på samme hul. 
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Støvringgård Kloster
Støvringgård er en gammel trefløjet herre-
gård fra 1600 tallet, og er flot beliggende i 
et skovbevokset landskab med vidt udsyn 
over de lave enge ned mod Randers Fjord.
Støvringgård kom i 1672 i familien Fuirens 
eje og blev i 1735 omdannet til adeligt 
jomfrukloster.

Christine Fuiren var sidste arving i slægten, 
og hun levede et liv i luksus i København 
omgivet af tjenere, udsøgte møbler, kostbar 
kunst og elegante klæder.
Kun på landet på Støvringgård levede hun 
mere enkelt.
Hun var barnløs og testamenterede sin 
store formue til oprettelsen af jomfruklo-
stret på Støvringgård og et enkekloster i 
København.

Herregården fungerede i mere end 250 år 
som kloster for jomfruer af fornem byrd.
Kun døtre fra samfundets øverste lag blev 

optaget på klostret. De kom fra familier, 
som nok var fornemme, men ikke havde 
mange penge, og i disse familier var en ugift 
datter en byrde.

Støvringgård blev et kloster for en priorinde 
og tolv jomfruer, hvis forældre havde be-
tjent de fem første klasser af den kongelige 
rangfordeling.
Klostret blev først beboet i 1760.

I 1970 érne og efter lang tids vaklende øko-
nomi modnedes tanken om en omdannelse 
af klostret, så man nu tilbød boliger også til 
mænd og ægtepar.

I december 1981 flyttede den sidste af fire 
jomfruer fra klostret.

Der er siden foretaget store bygningsar-
bejder på klostret, og der er nu indrettet 12 
moderne lejligheder i klostret.
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Baneguide
Hul 1  •  PAR 3
Første hul skal ikke undervurderes, selv om det ikke er langt.
Vejen til højre er out of bounds, og green er beskyttet af en stor sø til venstre og bunkers 
til højre.

Hul 2  •  PAR 4
Hullet kræver et langt drive for at komme over en bæk og en sø.
Vejen til højre er igen out of bounds. Der er masser af plads til venstre for søen.

Hul 3  •  PAR 5
Hullet udfordrer igen drivet, da man ikke kan se nedslagsområdet, og vejen til venstre
er out of bounds.
Der er flere små høje og fairwaybunkers i højre side, som man ikke bør komme for tæt på.
Længere fremme kan man nu se, greenen bag flere små høje og bunkers, som beskyt-
ter green.

Hul 4  •  PAR 3
God plads til at forsøge direkte slag med god birdie chance.
Bunker i både højre og venstre side ved green.
Roughen i venstre side er svær.

Hul 5  •  PAR 4
Er et langt par 4 hul, som kræver pænt lang slag på fairway.
Venstre side mod skovkant er der høj rough, som absolut ikke kan anbefales at udfordre.
Stor green. »
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Hul 6  • PAR 4
Igen et langt par 4 hul – modsat retning af hul 5.
Den store green beskyttet af bunkere på begge sider og af små høje.
God birdie chance.

Hul 7  • PAR 5
Hullet er banens næstsværeste hul  med et lille dogleg til højre fremme ved green.
Fremme ved doglegget skal man beslutte om man tør gå over en bunker, en lille lumsk 
sø, nogle træer og et par høje til højre.
Indspillet lettest, hvis man holder sig i venstre side af fairway frem til doglegget.
Stor og flad green.

Hul 8  •  PAR 3
Hullet er banens letteste(uforståeligt) og korteste. Vejen til venstre er out of bounds.
Foran green er der i højre side en stor bunker med en høj kant til greenen.
Man skal ikke for tæt på kanten – koster ekstra slag.
Til gengæld gode muligheder for at redde hullet, hvis man går for langt af green.

Hul 9  •  PAR 4
Hullet er et dogleg venstre ned ad bakke med en sø og bunkers i doglegget.
Til højre i dogleg ligger 3 små høje, som er glimrende sigtepunkter.
Stor green let skrånende mod fairway er beskyttet af en sø i venstre side og en bunker 
i højre side.

Hul 10 •  PAR 4
Er dogleg venstre med en green i 2 niveauer.
Spilleren fristes til at skære hjørnet i drivet, men der er out of bounds i venstre side mod 
par 3 banen.
Fairway er bred. 
Greenen i 2 niveauer med ca. 20 cm forskel og hulplaceringen kan drille meget. »

Støt vore annoncører...
...de støtter os
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Hul 11     •  PAR 4
Hullet er dogleg venstre med indspil til green beskyttet af en lumsk sø.
Her bør man lige kigge 360 grader rundt, og man kan så se næsten hele den
”Jyske Eremitage”.

Hul 12     •  PAR 3
En kæmpehøj i højre ret frem for teested. Green beskyttet af 3 bunkers og små høje i 
højre side.

Hul 13     •  PAR 5
Banens sværeste hul. et langt dogleg venstre, der kræver præcise slag på fairway.
Kæmpehøjen fra hul 12 kan komme i spil til højre. Skoven i venstre side tager en del 
bolde, og længere fremme skal spilleren igennem en port bestående af en kæmpehøj 
til højre og skoven.

Hul 14     •  PAR 3
Skoven til venstre, og da green ligger på en skråning kan det resultere i en mistet bold.
Green beskyttet af 3 bunkers – begge sider og på forgreen.

Hul 15     •  PAR 4
Et lille dogleg venstre og med masser af plads til drivet.

Hul 16     •  PAR 5
Er kandideret til at være banens signaturhul. Hullet er langt. green er godt beskyttet og 
udsigten fra toppen af fairway minder om en ”Jysk Eremitage”.

Hul 17    • PAR 4
Hullet starter med et blindt drive op til det højeste sted på hele banen. Bolden bør landes 
til venstre for nogle træer. I venstre side asfaltvejen, som er out of bounds.

Hul 18     •  PAR 5
Banens længste hul, hvor banearkitekten har placeret store udfordringer, inden man når 
frem til målet og en forfriskning i klubhuset.
En bæk løber på tværs af fairway. Efterfølgende igennem en åbning i træerne ved grus-
vejen og her også en sø til venstre(samme sø, som på hul 1)
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Resultatliste 2013

 1 Anders Stokholm Hjortespring Golfklub
        Michael Stokholm Sørensen Viborg Golfklub

 2  Jakob Høgh Kristensen Randers Golfklub
        Svend Aage Kristensen Randers Golfklub

 3  Jørgen Jensen Hedeland Golfklub
       Johnny Fledelius Egedal Golfklub

 4 Birgitte Nielsen Birkemose Golfklub
       Bent Løwert Birkemose Golfklub

 5 Carsten Oddershede Volstrup Golfklub
       Martin Klit Simonsen Tjusta Golfklub

 6 Nancy Jørgensen Randers Fjord Golfklub
       Niels Jørgensen Randers Fjord Golfklub

 7 Mark Jensen Outrup Golfklub
       Jesper S. Hansen Mensalgård Golfklub

 8 Karl Johan Sønderup Randers Fjord Golfklub
       Torben Olesen Randers Fjord Golfklub

 9  Peder Madsen Markusminde Golfklub
       Søren Kjærgaard Silkeborg/Ry Golfklub

 10 Hanne Warmbier Odense Eventyr Golfklub
       Holger Warmbier Odense Eventyr Golfklub

 11 Leif Byrdal Aarhus Golfklub
       Jørgen Krogh Randers Fjord Golfklub
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 12 Ernst Jensen Silkeborg/Ry Golfklub
       Mogens Rubech Silkeborg/Ry Golfklub

 13 Rasmus G. Piaster Vallø Golfklub
       Anja Bonne Callesen Vallø Golfklub

 14 Lone Jessen Sønderjyllands Golfklub
       Niels Kyed Sønderjyllands Golfklub

 15 Keld Kristensen Markusminde Golfklub
       Leif Reinholdt Jørgensen Kalø Golfklub

 16 Henrik Nielsen Skive Golfklub
       Jørgen Tanderup Holstebro Golfklub

 17 Niels Bugge Randers Fjord Golfklub
       Evan Christensen Mollerup Golfklub

 18 Thom Elgaard Hammel Golfklub
       Jan Bruun Hovgaard Hammel Golfklub

 19 Jens Møller Søgaard Aalborg Golfklub
       Ole Kristensen Aalborg Golfklub

 20 Helen Dalsgaard Birkemose Golfklub
       Niels Dalsgaard Birkemose Golfklub

 21 Søren Wilhardt Birkemose Golfklub
       Svend Holm Birkemose Golfklub

 22 Jørn Olsen Ørnehøj Golfklub
       Peter Mohr Kristiansen Hals Golfklub 
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Resultatliste 2014

 1 Niels Bugge Randers Fjord Golfklub
       Svend Aage Kristensen Randers Golfklub

 2 Martin Klit Simonsen Stensballegård Golf
       Søren Dahl Rasmussen Søhøjlandet Golfklub

 3 Jørgen Krogh Randers Fjord Golfklub
       Rasmus Nikolaj Rendbæk Sønnertorps Golfklub

 4 Nancy Jørgensen Randers Fjord Golfklub
       Niels Jørgensen Randers Fjord Golfklub

 5 Helen Dalsgaard Birkemose Golfklub
       Niels Dalsgaard Birkemose Golfklub

 6 Karl Johan Sønderup Randers Fjord Golfklub
       Erik G. Hansen Randers Fjord Golfklub

 7 Jørgen Jensen Norddjurs Golfklub
       Torben Olesen Randers Fjord Golfklub

 8 Regin Torbensen Kaj Lykke Golfklub
       Leif Reinholdt Jørgensen Mollerup Golfklub

 9 Jørgen Tanderup Holstebro Golfklub
       Lars Ostersen Holstebro Golfklub

10 Birgitte Nielsen Birkemose Golfklub
       Bent Løwert Birkemose Golfklub

11 Jørgen Jørgensen Birkemose Golfklub
       Richard Andersen Vejle Golfklub

12 Svend Holm Birkemose Golfklub
       Søren Wilhardt Birkemose Golfklub
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Baneoversigt
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