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FYN OPEN 
I GOLF 2021

Kære golfentusiaster

Hjertelig velkommen til det smukke Fyn og 

ikke mindst velkommen til Fyn Open 2021, 

der i år spilles i de smukke og udfordrende 

omgivelser på Vestfyns Golfklubs bane i 

Krengerupskoven.

Jeg er glad for, at Dansk Politiidrætsforbund 

og Fyns Politiidrætsforening igen og i et tæt 

samarbejde har skabt fantastiske rammer for 

afvikling af årets Fyn Open. Skabt muligheden 

for både at dyste mod hinanden og pleje kam-

meratskabet i smukke omgivelser her på Fyn. 

Det kan kun blive godt.

Vestfyns Golfklub er en veletableret golfklub, 

der har eksisteret siden 1974.  Banen ligger 

smukt placeret blandt fynske bøgetræer og 

med idylliske marker og et rigt dyreliv som 

smukke kulisser. Banen er ikke uden grund 

kendt som en af Fyns mest attraktive golf-

baner. Jeg er sikker på, at der venter jer 

alle en super god naturoplevelse i smukke 

omgivelser.

På vegne af Fyns Politi ønsker jeg jer alle en 

god turnering og endnu en gang ”Velkom-

men”.

Arne Gram

Politidirektør

Fyns Politi

SE UDGIVELSEN ONLINE

SCAN HER
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VELKOMMEN

Kære golfere.

Så blev det endelig golftid igen. Fyn Open er 

tilbage efter et års fravær. Har I ikke savnet 

Fyn? 

I skrivende stund gør forsamlingsforbuddet, 

at vi kun må være 50. Lad os håbe på, at vi 

er flere ”i dag”. 

Som politidirektøren skriver, er vi i Krenge-

rupskoven og på Vestfyns Golfklubs anlæg. 

Og politidirektøren har ret når han skriver, at 

det er én af Fyns og måske én af Danmarks 

flottest beliggende baner. Så nyd turen – også 

selvom golfspillet måske udfordres af de 

mange træer. Træerne var her først, og de er 

her også, når vi går hjem. 

Dagens match afvikles i en A- og en B-række, 

med præmier til de bedste i hver række. Der 

vil være præmier for tættest-på-flaget på par 

3 hullerne, præmie for tættest på flaget i 

2-slaget på hul 12, samt præmie for længste 

drive (på fairway) er på hul 18. 

Igen i år gentager vi den konkurrence, hvor 

bedste hold kan vinde en præmie. Vi indbyg-

ger muligheden for, at en enkelt på holdet 

kan fejle. Så holdkonkurrencen vindes af det 

hold, hvor de tre bedste stableford-scores på 

holdet, sammenlagt giver den højeste score. 

God tur.

Lars Fredenslund

Fyns Politi Idrætsforening.
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Kort om Vestfyns Golfklub
Klubben blev startet i 1979, hvor de anlagde 9 huller. I starten havde klub-

ben kun ca. 100 medlemmer, og klubbens økonomi var stram i de første 

år. Med medlemslån og hårdt arbejde, lykkedes det at få klubben godt i 

gang, og i 1992 lykkedes det at få udvidet med yderligere 9 huller, så man 

i dag har en fantastisk 18-huls bane i den fynske bøgeskov.
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LOKALREGLER

1. BANEMARKERINGER:

• Hvide pæle: Out of bounds

• Røde pæle: Rødt strafområde

• Blå pæle: Areal under reparation

• Blå pæle med grøn top: Areal under 

reparation med spilleforbud.

2. PÆLE ER IKKE-FLYTBARE 

 FORHINDRINGER.

Røde og blå pæle på banen behandles som 

ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lem-

pelse uden straf tillades efter Regel 16.1. 

Lempelse må ikke tages efter Regel 15.2.

Straf for overtrædelse af lokalregel 2: 

Den generelle straf.

3. ALTERNATIV TIL SPIL FRA FORRIGE

 STED FOR MISTET BOLD ELLER BOLD

 OUT OF BOUNDS.

Når en spillerens bold ikke er fundet, eller 

det er en kendsgerning eller så godt som 

sikkert, at den er out of bounds, kan spil-

leren fortsætte som følger frem for at spille 

fra forrige sted.

Med to strafslag kan spilleren tage lem-

pelse ved at droppe den oprindelige bold 

eller en anden bold i dette lempelsesom-

råde (se Regel 14.3):

To skønnede referencepunkter:

a. Bold-referencepunkt: Det punkt, hvor 

den oprindelige bold skønnes at: 

• Være kommet til at ligge stille på 

banen, eller 

• Senest krydsede banens ydre græn-

se på vej out of bounds.

b. Fairway-referencepunkt: Punktet på fair-

way på det hul, der spilles, der er nær-

mest bold-referencepunktet, men ikke 

nærmere hullet end dette.

I denne lokale regel betyder “fairway” et-

hvert område af græs i det generelle områ-

de, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Hvis en bold skønnes at være mistet på 

banen, eller senest krydsede banens ydre 

grænse før begyndelsen af fairwayen, kan 

fairwayreferencepunktet være en græssti 

eller et teeområde for det hul, der spilles, 

som er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Størrelse på lempelsesområdet baseret 

på referencepunkter: Overalt mellem:

• En linje fra hullet gennem bold-referen-

cepunktet (og inden for to køllelængder 

på ydersiden af den linje), og

• En linje fra hullet gennem fairway-refe-

rencepunktet (og inden for to køllelæng-

der til fairwaysiden af den linje).
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Men med disse begrænsninger:

Grænser for placering af 

lempelsesområde:

• Skal være i det generelle område og

• Må ikke være tættere på hullet end 

bold-referencepunktet.

Når spilleren har sat sin bold i spil 

efter denne lokale regel:

• Den oprindelige bold, der blev mistet 

eller er out of bounds, er ikke længere 

i spil, og må ikke spilles.

• Dette er gældende, selvom bolden er 

fundet på banen inden udgangen af tre 

minutters søgetid (se Regel 6.3b).

Men spilleren må ikke bruge denne 

lempelsesmulighed for den oprindelige

bold, når:

• Det er en kendsgerning eller så godt 

som sikkert, at bolden er kommet til at 

ligge stille i et strafområde, eller

• Spilleren har spillet en provisorisk bold 

fra forrige sted (se Regel 18.3).

En spiller må bruge denne lempelsesmu-

lighed for en provisorisk bold, der ikke er 

fundet, eller der, som en kendsgerning eller 

så godt som sikkert , er out of bounds.

Straf for at spille en bold fra et forkert 

sted i strid med lokalregel 3: Generel 

straf efter Regel 14.7a.

4. TRÆER

De unge træer identificeret med net, blå 

markeringer eller støttepæle er områder 

med spilleforbud:

• Hvis en spillers bold ligger hvor som 

helst på banen, undtagen i et strafom-

råde, og den ligger på eller berører et 

sådant træ, eller et sådant træ er til 

gene for spillerens stance eller område 

for tilsigtede sving, skal spilleren tage 

lempelse uden straf efter Regel 16.1f.

• Hvis bolden ligger i et strafområde, 

og der er gene for spillerens stance 

eller område for tilsigtede sving, skal 

der tages lempelse enten med straf i 

henhold til Regel 17.1e, eller uden straf 

efter Regel 17.1e (2).

Straf for at spille en bold fra et forkert 

sted i strid med lokalregel 4: Generel 

straf efter Regel 14.7a.
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Udarbejdet: Januar 2019. 
Godkendt af DGU: Januar 2019.

5.  PROVISORISK BOLD FOR EN BOLD

 I ET STRAFOMRÅDE

Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i 

strafområdet på hul 12 og 13, kan spille-

ren spille en provisorisk bold efter Regel 

18.3, som modificeres således:

Ved spil af den provisoriske bold må spille-

ren bruge lempelsesmuligheden fra forrige 

ste d (se Regel 17.1d, stk. 1), lempelsesmu-

ligheden på flaglinjen (se Regel 17.1d, stk. 

2) eller den sidelæns lempelsesmulighed 

(se Regel 17.1d, stk. 3). Hvis en droppezone 

(se Standard lokalregel E-1) er tilgængelig 

for dette strafområde, kan spilleren også 

bruge denne lempelsesmulighed.

Når spilleren har spillet en provisorisk bold 

efter denne Regel, må andre lempelses-

muligheder efter Regel 17.1 ikke bruges i 

forhold til den oprindelige bold.

Når det skal afgøres, hvornår den proviso-

riske bold bliver spillerens bold i spil, eller 

om den skal eller må opgives, gælder Regel 

18.3c, stk. 2, og 18.3c, stk. 3, medmindre:

• Hvis den oprindelige bold findes i straf-

området inden for tre minutters søgetid, 

kan spilleren vælge enten at:

• Fortsætte med at spille den oprindelige 

bold, som den ligger i strafområdet, i 

hvilket tilfælde den provisoriske bold 

ikke må spilles. Alle slag med den pro-

visoriske bold, inden den blev opgivet 

(herunder slag og eventuelle strafslag 

fra spil udelukkende med den proviso-

riske bold) tæller ikke, eller

• Fortsætte med at spille den provisoriske 

bold, i hvilket tilfælde den oprindelige 

bold ikke må spilles.

• Hvis den oprindelige bold ikke findes 

inden for tre minutters søgetid, eller det 

er en kendsgerning eller så godt som 

sikkert, at den er i strafområde, bliver 

den provisoriske bold spillerens bold i 

spil.

Straf for overtrædelse af denne lokalre-

gel 5: Den generelle straf.
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MIN EGEN BANEGUIDE 

Hul 1:  Undgå søen 

Hul 2:  Slå så tæt på venstre side af fairway, som du tør. 
 Pas på greenbunker, som er skjult, når du slår 
 op mod green i 2. eller 3. slaget. 

Hul 3:  Slå lige. (Tjek pinplacering på hul 4)

Hul 4:  Pas på bunker kort af green.  

Hul 5:  Bemærk fairwaybunker i højre side. 
 Greenbunker i højre side kan være ”blind”.

Hul 6:  Kort hul. Mellemjern forbi hjørnet. Herefter er der kort til green.

Hul 7:  Pas på sø til venstre. De langt- og skævtslående kan nå den.

Hul 8:  Svært 2. eller 3. slag, da åbning ind i skoven kan virke meget smal. 
 Svært green-område med mange forhindringer. 

Hul 9: I mine øjne det sværeste hul på banen. Pas på bunker i venstre 
 side af fairway. Meget smalt 2. slag. 

Hul 10:  Ny udsigten. Pas på de bunkere, som er i den direkte spilleretning mod 
green. 

Hul 11:  Hold til højre i drivet. Hold til venstre i 2. slaget. Tjek flagplacering 
 på hul 12. 

Hul 12:  Slå ikke for langt eller for kort i drivet. Der er sø i folængelse af tee-slaget.     
 Green er i 2 niveauer. 

Hul 13:  Langt par 3 hul over vand.

Hul 14:  Kort par 3 hul. Med stor niveauforskel fra tee til green.

Hul 15:  Svært drive. Slå en fade, eller skær ind over højre skovhjørne 
 for kortere 2. slag.

Hul 16:  Slå helst en draw.  

Hul 17:  Som hul 16, men pas på fairwaybunkere. 

Hul 18:  Pas på fairwaybunkere. 200 m til den venstre, 230 m til den højre. 

God tur 

Il
lu

: A
f 

M
a

rt
in

a
 O

rl
ic

h
/w

w
w

.s
h

u
tt

e
rs

to
c

k
.c

o
m



18

Udgiver: Dansk Politiidrætsforbund
Politigården, Københavns Vestegns Politi
Birkelundsvej 2 • 2620 Albertslund
Tlf. 2294 9182 • Mail: info@politisport.dk

Grafisk produktion og tryk: FL Tryk

Annonceekspedition: Politiidræt
Agerbakken 21 • 8362 Hørning
Tlf. 8793 3786 • Mail: info@politiinfo.dk


