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Endnu engang har vi i Slagelse fornøjelsen af at 
danne rammerne om politiets ”Sjælland Open” 
i golf.
 
Og endnu engang på Slagelses dejlige bane i 
Trelleborg Golfklub.
 
Stor ros til Slagelse Politis Idrætsforening, som 
år for år påtager sig denne opgave overfor poli-
tikolleger og særligt inviterede, og stor tak fordi 

I har fået idéen i jeres politi idrætsforening her i Slagelse.
 
Som borgmester glæder jeg mig til at byde velkommen til godt 60 politifolk fra 
hele landet. 60 gæster i Slagelse Kommune for en dag, og måske et par poten-
tielle og fremtidige tilflyttere til vores dejlige kommune, som kun i dag ligger i 
kategorien under ”provinshuller”.
 
Apropos huller: SKULLE der være en dygtig spiller som laver en ”hole in one” 
udlover jeg denne heldige spiller en hel Storebæltsbro. Godt nok i mini format; 
men Kvit og frit, uden bro takst eller andre afgifter.
 
Held og lykke med jeres turnering – og velkommen tilbage i 2016.

Stén Knuth
Borgmester

Lad os sammen slå et slag for Slagelse

Støt vore annoncører
- de støtter os..........
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Velkommen til SPI ś golfturnering 

”Sjælland Open” fredag den 24. april 2015

Det er med glæde at vi nu for 3. gang 
kan byde velkommen til en spænden-
de og udfordrende dag på Trelleborg 
Golfklub ved Slagelse, der med sin 18 
hullers internationale PGA – bane må 
friste enhver golfer.
Den smukt beliggende bane har inter-
national standard med mange vari-
erende huller. 
Fairways er i fin stand og greens helt 
perfekte.

Slagelse Politigårds Idrætsforening er 
glade for endnu en gang at være vært 

ved et idrætsarrangement i politiregi og 
det er derfor vores håb at rigtigt mange 
kollegaer, på trods af de udfordringer 
der ligger i afgivelser og lokale vagter, 
vil finde vej til en forhåbentlig rigtig god 
og solrig golfdag med god mulighed 
for at styrke det kollegiale fællesskab. 

Vel mødt

Mads Nielsen 
Formand 
Slagelse politigårds idrætsforening
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Arkivfotos fra DM i golf 2013
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Trelleborg Golf Klub

»

Klubben blev stiftet den 12. septem-
ber 2002 på initiativ fra daværende 
borgmester Lis Tribler, dette bl.a. for i 
forbindelse med en golfbane at fremme 
bosætningen i Slagelse kommune.
Slagelse kommune ejede et areal på 
ca. 6 ha ved Skovsø Ådal øst for byen 
tæt på motorvejen.
Kort efter stiftelsen af golfklubben 
købte kommune yderlige arealer op 
omkring det ejede areal.
Det samlede areal blev herefter på  
ca. 200 ha, hvoraf rough, nye søer og 
plantefelter udgær 52 ha,  Skovsø Ådal 
androg 18 ha ,der er udlagt som en na-
turbeskyttet eng omkring det bugtede 
forløb af Skovsø å der er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3.
 
De 200 ha er alle åbne for offentlig-
heden. Golfklubben var rådgiver i for-
bindelse med anlæggelsen af et stisy-
stem, på en del af området. Stiforløbet 
blev indvidet i efteråret 2013.
Senest er der i dec. 2014 givet tilla-
delse til Slagelse Skiklub at denne i 

forbindelse med snefald, må anlægge 
et langrendsspor efter samråd med 
greenkeepeeren.

Baneanlægget er tegnet af arkitekt Rolf 
Henning Jensen, som med nænsom 
hånd har indpasset golfbanen i den 
eksisterende natur. Samme arkitekt 
har tegnet det meget karakteristiske 
klubhus, som fremstår med sort træ-
beklædning, røde tegl og indeholdende 
diverse faciliteter, restaurant, golfshop, 
klublokaler og kontor. Fra 1. sal på 
klubhuset er der en fantastisk udsigt 
over golfbanen.

Golfhullerne er søgt indpasset naturligt 
i landskabet. Det var ved planlægnin-
gen afgørende, at det enkelte hul fik 
sin egen karakter, og oplevelsen ved 
turen rundt på rundt på baneanlægget  
- udover de spillemæssige udfordrin-
ger – også skulle give medlemmerne, 
greenfeegæster og ikke golfspillende 
gæster en dejlig naturoplevelse.
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På anlægget er anlagt en lang og svær 
18-hullers bane med en længde fra 
gul tee på 6015 meter og fra rødt tee 
5057 meter. Banen er delt af Skosø 
Ådal med 11 huller på nordsiden og 7 
huller på sydsiden. Banen er ret åben 
og de fleste huller er anlagt, således 
den fremherskende vestlige  vind stiller 
store krav til spilleren.
Der er siden åbningen 30. april 2005 
blevet foretaget en del forbedringer 
ved anlæg af bunkers specielt omkring 
greens.
Arealet, der afgrænses af hullerne 6, 7, 
11, 14, 15 og 17 er miljøfølsomt områ-
de, hvorfra der ikke må spilles. Området 
er indhegnet med el-hegn af hensyn til 
græssende kreaturer. Bolde må gerne 
hentes.
Lempelse iflg. Regel 26-1. Det er ik-

ke tilladt at spille en bold, der ligger 
through the green med stance eller 
svingbane i miljøfølsomt område. Lem-
pelse som i regel 24-2b(i).
Miljøfølsomt område afmærkes med 
røde pæle med grøn top.

Klubben har senest været vært for 
landsfinalerne i Regionsgolf, hvor en 
stor del af klubben frivillige og baneper-
sonalet fik stor ros for anlæggets høje 
kvalitet på greens og fairways.
Da Slagelse PI tidligere har været vært 
for Sjælland Open er det med stor 
glæde, at vi igen kan byde Politiets 
Golfklubs medlemmer velkommen til  
Sjælland Open  2015.

Gorm Pedersen
Trelleborg Golf Klub
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Arkivfotos fra DM i golf 2013



13



15

DommEr           
Gorm Pedersen  tlf 22 28 30 17

BanEmarKEringEr
Hvide pæle   Out of bounds
Gule pæle   Vandhazard
Røde pæle   Parallel Vandhazard
Røde pæle med grøn top Miljøfølsomt område med spilleforbud
Blå pæle   Areal under reparation
Blå pæle med sort top Areal under reparation med spilleforbud

Alle markeringer og pæle (ikke hvide), next tee og andre anvisningstavler er ikke 
flytbare forhindringer. Lempelse iflg. Regel 24-2.

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

Areal, der afgrænses af hullerne 6, 7, 11, 14, 15 og 17 er miljøfølsomt område, 
hvorfra der ikke må spilles. Arealet er indhegnet med el-hegn af hensyn til græs-
sende kreaturer. Bolde må gerne hentes.
Arealet til venstre for hul 11 er ligeledes miljøfølsomt område med spilleforbud. 
Lempelse iflg. Regel 26-1.

Det  er ikke tilladt at spille en bold, der ligger through the green med stance eller 
svingbane i miljøfølsomt område. Lempelse som i regel 24-2b(i).

Lokale regler

»
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afStanDSmarKEringEr Er tiL forKant grEEn
200 m (hvide mærker)
150 m (gule mærker)
100 m  (røde mærker)
 50 m  (blå mærker)

Mærkerne er placeret midt i fairway. Desuden er der en 150 m-pæl med gul/sort 
top placeret i roughen 150 m til forkant green.

HULpLacEring på grEEn
Der fire mulige placering af flaget på green. På scorekortet vil placeringen på 
green fremgå ved et tal, der opgives ved starten på opslagstavlen.

HUSK at mEDBringE pitcHforK

HEnSyn tiL anDrE SpiLLErE
I alles interesse skal spillet foregå uden ophold. Ingen må spille før spillerne er 
udenfor rækkevidde. Den hurtigste og ikke den langsomste bestemmer hastig-
heden på banen. Der skal derfor vinkes igennem, hvis man ikke umiddelbart kan 
finde sin bold, hvilket vil sige efter man har ledt i 30 sekunder, dvs. man kan ikke 
søge i 5 minutter, før man vinker igennem.
Det vil for alle gøre din og andres dag endnu bedre.

tUrnEringSLEDELSE
Gorm Pedersen
Thomas Eilersen
Kurt G. Nielsen

Støt vore annoncører
- de støtter os..........
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