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NORDSJÆLLAND OPEN 2017

Velkommen til 2017 udgaven af Nordsjæl-
lands Open i Golf, som næsten er et jubilæ-
umsstævne.
Men også kun næsten for jubilæumsstævnet, 
den 10. udgave er først i 2018.

Stævneledelsen er i gang med planlægningen 
til 2018, men har fundet tid til at afvikle en 
generalprøve, den 9. udgave af Nordsjælland 
Open i Golf på Kokkedal Golf Klubs bane, den 
18. september 2017.

Nordsjælland Politi Idrætsforening byder vel-
kommen til stævnet og håber, at du udover 

de sportslige udfordringer på banen, også 
får tid til at nyde naturen og omgivelserne på 
banen og det sociale samvær på banen og i 
klubhuset både før og efter runden på banen.

Med ønsket om et 
godt stævne, og håb 
om et gensyn til jubi-
læumsstævnet i 2018.

Jens Carl Nielsen
Formand
Nordsjællands Politi Idrætsforening

På vegne af Nordsjællands PI et det mig en stor glæde og fornøjelse at byde dig velkommen 
til den 9. udgave af Nordsjælland Open i golf, der i år afvikles på Kokkedal Golfklubs smukke 
anlæg ved Kokkedal Slot. 

Denne golfdag er blevet til for at give dig mulighed for at tilbringe en hyggelig dag sammen 
med golfspillende kolleger og andet godtfolk i rare omgivelser, samtidig med at der konkur-
reres om hæder, ære og præmier til dagens bedste spillere og ikke mindst den store ære 
til dette års Nordsjælland Open-vinder - nemlig at få trofæet, verdens grimmeste golfspiller, 
med hjem i et helt år. 

Jeg håber du får en festlig og fornøjelig dag og at vejret er med os. 

Johnny Enevoldsen
Nordsjællands PI

VELKOMMEN
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KOKKEDAL GOLFKLUB

Det fremgår af Kokkedal Golfklubs hjem-
meside, at klubben blev stiftet i 1971 som 
den 33. golfklub i Danmark og har gennem 
årene udviklet sig til et anerkendt 18 hullers 
golfanlæg i både ind- og udland. 

De 6327 meter fra tee 63 byder på ægte 
udfordringer for de længstslående, mens 
de øvrige tre teesteder (59, 55 og 49) er en 
oplevelse for spillere på alle niveauer. 

Banen er en parkbane i let kuperet, terræn 

med varieret beplantning, og den snor sig 
rundt om Kokkedal Slot Copenhagen, der er 
hotel, spa og restaurant i absolut topklasse. 
I 2017 startede Kokkedal Golfklub en rullende 
renovering af tee steder, flere bunkers samt 
etablering af et par nye søer.
 
Kokkedal Golfklub har støttet udviklingen 
af danske golftalenter med at lægge græs 
til bl.a. Ladies European Tour i 2005, flere 
Challenge Tour turneringer og Ecco Tour Willis 
Masters i de seneste mange år.

KILDE: KOKKEDAL GOLFKLUBS HJEMMESIDE WWW.KOKKEDALGOLF.DK
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KOKKEDAL SLOT 
COPENHAGEN 

Kokkedal Slot, eller Kokkedal Slot Copen-
hagen, som det hedder i dag, er et gods, 
oprindeligt et landsted, beliggende ved Mik-
kelborg i Hørsholm Kommune i Nordsjælland. 
Det har siden 2011 fungeret som hotel. Kok-
kedal er på 8,7 hektar park. I 1900 havde 
godset et omfang af 28 3/4 tønder hartkorn, 
268 tønder land, deraf 224 ager og eng, 44 
skov og have. Nærmeste nabo er Kokkedal 
Golfklub. Fra slottets østlige gavl er der udsigt 

til Øresund og øen Hven. Hovedbygningen 
er fra 1866 i Rosenborg-stil. Slottet har sin 
oprindelse som fæstegård under Hirschholm 
Slot. I 1746 blev det udskilt og overdraget til 
gehejmeråd Christian August von Berckentin, 
der lod landstedet ("Landhaus Cockedahl") 
opføre som sommerbolig. Slottet blev teg-
net af Johann Gottfried Rosenberg og var 
oprindeligt kun i én etage med mansardtag.

KILDE: WIKIPEDIA
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Efter en del ejerskifter blev landstedet i 
1864 erhvervet af konsul Frederik H. Block, 
der i 1865 lod bygningen nedrive, hvorefter 
anlægget blev genopbygget i større skik-
kelse, indviet 1866 og fik sit nuværende 
udseende i to etager. De hvælvede kældre 
fra det oprindelige slot fik dog lov at bestå, 
og de eksisterer stadig. Arkitekt for det nye 
slot i to etager var C.V. Nielsen, og bygningen 
blev en pastiche (efterligning) på den neder-
landske renæssance. Bygningen har til hver 
langside tre risalitter (fremspring - del af en 
bygnings facade, som er trukket frem i for-
hold til resten af facaden, i hele dens højde, 
og er overdækket af tagfladen), som krones 
af vælske gavle (bygningsgavl med svungne 
sider og sandstensornamenter). Også husets 
gavle er vælske. Nielsen tegnede også en 
avlsgård, hestestalde og forvalterbolig mm., 
der dog blev holdt i en nygotisk stil, og som 
står i gul blankmur med bånd af røde mursten.

I 1993 blev Kokkedal Slot videresolgt til Stig 
Husted-Andersen for 9,5 mio. kr. på den be-
tingelse, at det skulle omdannes til hotel og re-
staurant. Dette skete dog aldrig, og slottet fik 
lov at gå i forfald, hvilket var genstand for en 
del ballade. Husted-Andersen blev beskyldt 
for at benytte ejendommen i forbindelse med 
skattespekulation.

Hørsholm Kommune lagde i 1998 sag mod 
Husted-Andersen for brud på klausulen om 
omdannelse til hotel og restaurant. Sagen 
endte i Højesteret, der i 2003 pålagde Hu-

sted-Andersen at overdrage slottet til kom-
munen. På det tidspunkt var det forfaldet så 
meget, at overdragelsessummen blev 0 kr.

Efter at Keops Development i 2005 overtog 
slottet, var der atter forhåbninger om, at 
ejendommen ville blive sat i stand og anvendt 
til nyttige formål.

I 2007 overtog bygningsentreprenørvirksom-
heden Kjær & Lassen A/S ejerskabet og 
projektudviklingen af Kokkedal Slot. Det påbe-
gyndte projekt, der var godkendt af Hørsholm 
Kommune og naturfredningsmyndighederne, 
indebar, at slottet med tilhørende bygninger 
forventedes at stå færdigt som et hotel/kon-
ferencecenter med restaurant i september 
2010. Hotellet var projekteret til at indeholde 
75 værelser og suiter fordelt på hovedslottet 
og de tre sidebygninger omfattende i alt ca. 
3.400 m². Den store kælder på hovedslottet 
på næsten 700 m², som restauranten indgår 
som en del af, er efter renoveringen af slottet 
det eneste, der er bevaret af det oprindelige 
slot fra 1746.

På grund af det fremskredne forfald på 
slottet (råd og svamp) og den valgte tilgang 
(renovering frem for restaurering), er meget 
lidt at interiøret blevet bevaret. Kun de gamle 
porcelænsovne er bevaret.

Forvalterboligen blev revet ned i 2008 og 
erstattet af bygninger, der imiterer avlsgår-
dens stil.
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LOKALE REGLER 
FOR KOKKEDAL GOLFKLUB

  1.

Hvide markeringer: Out of Bounds
Gule markeringer: Vandhazard
Røde markeringer: Parallel vandhazard
Blå markeringer: Areal under reparation
Blå pæle med sort top: Areal under reparation med spilleforbud.
Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger. Markeringspæle/-plader anvendt 
på Par 3-banen (afgrænset inde mellem 10., 11., 14. & 15. hul) er forhindringer. Lempelse 
efter 24-1/24-2.

   2.

Out of Bounds grænsen på 3. hul er den banenære kant af Kokkedal Allé og på 7., 14. og 
15. hul den banenære kant af den asfalterede sti.

   3.

Stengærde på 11., 12., 13. og 14. hul er integrerende dele af banen.

   4.

Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Regel 24-1. 
Straf for overtrædelse af en LOKAL REGEL:
Slagspil: 2 strafslag Hulspil: Tab af hul

   5.

For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en 
afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive 
eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeændringer, vindhastighed m.v.), 
overtræder spilleren Regel 14-3.

   6.

Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således: Når en spillers bold ligger på greenen, er 
der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket 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.
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MESTRE GENNEM ÅRENE

2008 Ole Helsted Mortensen 

2009 Mark Holger Jensen 

2010 Henrik Bergquist 

2011 Anders Stokholm

2012 Jørn Møller Nielsen 

2013 Ikke spillet 

2014 Micky Soepraptojo 

2015 Martin von Bülow

2016 Anders Stokholm 
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