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Sjælland Open 
             2010
Den 18 juni 2010
Korsør Golfklub
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2010
Slagelse Politi Idrætsforening har her-
med fornøjelsen at invitere til Sjælland 
Open i golf 2010, hvor spillerne får for-
nøjelsen af at spille på en flot og udfor-
drende golfbane. Vi har i golfudvalget 
besluttet at turneringen skulle afvikles 
på Korsør Golfanlæg, idet rammerne og 
ikke mindst banen er perfekt til dette. 

Korsør Golfklub er anlagt i det gamle 
Tårnborg Park i 1964 og er med sine 
naturlige forhindringer –søer og fre-
dede skovarealer en udfordrende og 
afvekslende golfbane, som byder på 
masser af udfordringer. Der spilles på 
Old Course.

Sidste år blev der afholdt DM i Korsør, 
et arrangement som gik rigtig godt 
trods en del regn på den sidste runde 
for spillerne i mesterrækken. Trods 
dårligt vejr blev der leveret nogle ac-
ceptable resultater, som samtidig blev 
brugt som udtagelse til de nordiske 
mesterskaber, som blev afholdt senere 
på sæsonen. Vi har valgt samme anlæg 
på grund af et godt samarbejde med 
Korsør Golfklub samt banens belig-
genhed, der ligger tæt ved motorvejen 
og centralt placeret i landet.

Turneringen 18 hullers stableford med 
gunstart kl. 09.00. Der spilles i 3 lige 
store rækker beregnet på handicap. 
der spilles med fuldt hcp. med max 
spillehandicaptildeling på 36,0. Damer 
spiller fra Rød tee og Herrer fra Gul tee. 
Ved lige score afgøres placeringer efter 
laveste hcp. og lodtrækning.

Der vil være præmier til de 4 bedst pla-
cerede i alle 3 rækker - nærmest flaget 
på alle par tre huller og længste drive. 

Efter turneringen vil der være grill buffet 
på klubbens terrasse med flot udsigt 
over hul 1 og 18 (hvis vejret tillader det). 
Derefter præmie overrækkelse.  

Allerede nu kan vi løfte sløret for, at 
Sjælland Open 2011 bliver afholdt fre-
dag den 17 juni 2011 i Sorø. 

Velkommen til alle og få en god dag 
på banen.

Thomas Ejlersen

Sjælland Open

Støt vore annoncører
- de støtter os..........
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Sjælland Open 2010

Matchkomiteen har fastsat følgende:

Spillet
1. Reglerne i turneringen er stablefordregler  for så vidt angår straffe 
  herunder lempeligere vilkår for diskvalifikationer. 

Fremmøde
2. Ved for sent fremmøde, men indenfor 5 minutter efter fastsat spil- 
  letid idømmes spilleren 2 straffeslag. Senere fremmøde medfører  
  diskvalifikation.
 
Resultater
3. Ved lige score afgøres placeringer efter laveste hcp. og lodtrækning.  

Lokale regler
4. Det er vigtigt at læse de lokale regler, idet der er en del huller, hvor 
  man skal være opmærksom på out of bounds, som ikke er marke- 
  rede med pæle, men med tråd-hegn.

5. Det er tilladt at anvende Caddy. 

6. Brug af instrumenter, der alene kan måle afstand, er tilladt.
 
 
For at gøre spillet mere flydende husk:
Er du i tvivl om fremgangsmåde, spil en alternativ bold og få en dom-
merafgørelse senere - inden indlevering af  scorekortet.

Har I “tabt” et helt hul, så luk næste hold igennem. 

Unødigt vedvarende langsomt spil kan medføre straf dog efter 
forudgående advarsler fra matchkommitemedlem.

Matchkommiteen
Matchkommiteen består af følgende: Kurt G. Nielsen (SPI), Troels L. 
Haugsted (SPI), og Kurt Brink Mouritzen (DPIF).
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Lokale Regler
1.  Banemarkeringer kan være pæle, plader eller spraymaling

 Hvide pæle:    Out of bounds.
 Gule markeringer:   Vandhazard.
 Røde markeringer:   Parallel vandharzard.
 Blå markeringer:   Areal under reparation.
 Blå/sort markering:   Areal under repration med spilleforbud
       når området er markeret med en enkelt
       pæl, er arealgrænsen overgangen fra græs
       til kultiveret jord.
 Sort pæl/hvid spray:  Droppezone.

2. Alle gule, røde, grønne, blå og blå/sorte markeringer samt aftands-
 markeringer er ikke- flytbare forhindringer. 
  Lempelse efter regel 24-2b.

3. Træer med støttepæle eller blå bånd er ikke-flytbare  forhindringer.
  Lempelse efter regel 24-2b.

4. Vejen på tværs af 18. hul, stien rundt om 9. green og stien nedenfor 
 12. green er kunstigt overfladebelagte
  Lempelse efter regel 24-2b.
  Alle andre veje og stier er integrerede dele af banen. 

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

6. Hegnet i skoven på 11. hul samt hegnet ved militærområdet i højre 
 side af 17. hul angiver out of bounds grænsen.
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7. Parallel vandhazard langs venstre side af 4. hul, er kun markeret på 
 den ene side, og anses derfor at udstrække sig uendeligt.

8. Første vandhazard – søen til venstre  - på 7. hul. 
  Hvis der kan opstå tvivl om, at en bold er i eller tabt i hazarden, 
  må spilleren for at undgå en unødig forsinkelse, spille en proviso-
  risk bold, under en af mulighederne i regel 26-1.Hvis den oprindelig 
  bold findes uden for hazarden, må spilleren enten spille den, som 
  den ligger, eller fortsætte med den bold, der er spillet provisorisk  
  under Regel 26-1.
  Hvis den oprindelige bold ikke findes, indenfor de tilladte 5 minut-
  ters søgetid, skal spilleren fortsætte med den provisoriske bold. 

9.  Brug af instrumenter, der alene kan måle afstand, er tilladt. 

Se i øvrigt klubbens opslagstavle !

   
STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL
    
    Stableford: 2 strafslag
    Slagspil:  2 strafslag

    Godkendt af DGU januar 2009

     Afstand til forkant af green er markeret med plader nedfældet i fairway:
     Hvid = 200 m   -   Gul = 150 m   -   Rød = 100 m   -   Blå = 50 m



11

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi 

Og

Slagelse Politi Idrætsforening

Ønsker alle deltager en rigtig god dag

M.v.h.

Thomas Eilersen
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