
Arrangør: PI København, golfafdelingen
Dansk Politiidrætsforbund

INDOOR OPEN CHAMPIONSHIP I

SIMULATORGOLF
Den 21. januar 2022



3

Det er mig endnu engang en ære på besty-
relsens vegne at nyde det privilegie også i år 
at byde dig velkommen til Politiets Idræts-
forening, København, Golfafdelingens årligt 
tilbagevendende indendørs klubmesterskab, 
som afvikles under titlen ”Indoor Champion-
ship i golf”.

Også i 2022 er det lykkedes matchleder Jes-
per Bangsgaard at skaffe de bedste forhold 
og skabe perfekte rammer for arrangementet 
hos Simgolf i Grøndalscenteret.
Dette ikke mindst underbygget med direktør 
Keld Jensens ord ved indgangen til 2020, 
hvor han stolt meddeler, at der er foretaget en 
større ombygning med ikke mindst opgrade-
ring af de tekniske installationer. Nye skærme 
med tilhørende Trackman Golf er med til at 
gøre oplevelsen ved spil endnu bedre end 
”sidst du var på besøg”.
Simgolf sælger oplevelsen med ordene: ”Hos 
Simgolf kan du spille golf i al slags vejr – året 
rundt. Vores hyggelige golfklub ligger godt 
placeret i København, og vi har gode par-
keringsforhold, så du nemt og bekvemt kan 
komme forbi til et spil golf lige, når du har lyst”

Ja, desværre blev sidste års arrangement 
aflyst af kendte årsager, så ved at du har valgt 
at deltage i år, håber jeg vil give dig en god 
oplevelse med golf på højt niveau i varme og 
behagelige rammer midt i januar. 

At der så tillige er en stor chance for, at du i 
sociale gode rammer kan ”brænde bane af”, 
er blot med til at skærpe dit vindergen.

Med alt dette in mente er jeg sikker på, at du 
vil få en udfordrende og uforglemmelig dag.

Med venlig hilsen
Dan Berthelin
Politiets Idrætsforening
København
Formand
Golfafdelingen

KÆRE DELTAGER

Støt vore annoncører...
...de støtter os
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HVAD ER SIMGOLF?

HERUNDER ER ET KORT KURSUS 
I SIMULATORGOLF FOR DUMMIES

I princippet er det fuldstændigt det samme som en almindelig golfrunde. 

Du starter med at skrive dig ind med navn og handicap. 

Derefter vælger du den bane du ønsker at spille og de konditioner du ønsker at 
spille i. Du kan eks. vælge at spille i blæst og rigtigt dårligt vejr, hvis du har lyst til 
at forberede dig på det danske forår. 

Du starter på hul 1 og spiller 18 huller eller det du nu har tid til. 

Du står på noget som minder om en drivingrange måtte og slår dit slag op på et 
lærred, som viser den del af golfbanen du står overfor. Du skal altid slå mod midten 
af lærredet. Hvis du ikke ønsker at slå direkte mod flaget, kan du dreje banen og 
er således fri for at stå i en skæv vinkel i forhold til lærredet. 

Når du har slået, kan du følge boldens flugt frem ad banen. Når den lander og 
ligger stille, får du besked om, hvor langt du har slået, og hvor langt du har igen. 
Du kan se, om du ligger i rough eller på fairway. Du kan så gøre dig klar med den 
kølle som har længden til at slå den tilbageværende distance og så er du klar til 
at slå igen efter samme mønster som ovenfor. Simulatoren tæller også dine slag, 
så det behøver du heller ikke at tænke på. 
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Chip, bunkerslag og puts kræver lige lidt indflyvning før man har helt fat i det, men 
det kommer hurtigt. 

Når du skal putte, så får du hjælp på green af nogle virtuelle golfbolde som ruller 
rundt på greenen så man kan se hældninger og fald. 

Alle slag slås fra samme sted, men simulatoren trækker lidt fra i sine beregninger, 
dvs. at et slag fra rough kan give fratræk af op mod 15 % i længde og 15 % i spin. 
Simulatoren trækker også fra for modvind og op ad bakke slag. 

Ryger bolden i vandet er du dejligt fri for at skulle finde en ny bold, da vandet 
ligesom alt andet er virtuelt. 

Med Simgolfs Trackman simulatorer kan du øve alle slags slag og du kan spille 
mange af de bedste baner i verden. SIMGOLF indoor golfcenter er både sjovt og 
lærerigt - du bliver både en bedre golfer og samtidig hygger du dig, når vejret i 
Danmark ikke lige er til udendørsgolf. 

Med de nye simulatorer kan du fx træne endnu mere optimalt end på en normal 
driving range. Du får præcise målinger af hvert eneste slag - og har derved lettere 
ved at optimere dit spil.
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NICE TO KNOW 
OM SIMULATORGOLF

HVAD ER TRACKMAN?
Trackman er et revolutionerende system, der måler køllens bevægelse og bol-
dens flugt. Trackman benyttes af professionelle golfspillere i hele verden.

HVILKET UDSTYR SKAL JEG BRUGE?
Du skal blot medbringe dit eget udstyr, i rengjort stand. Køller skal være renset 
for jord- og græsrester - og du må kun anvende nye bolde, uden markeringer.

HAR I EN DRESSCODE?
Du må ikke benytte udendørs sko i simulatorerne - men derudover må du komme 
i lige præcis det tøj, som du har lyst til.

HVOR LANG TID TAGER ET SPIL TYPISK?
Trackman giver dig 18 hurtige huller. Det tager ca. en time at gå en bane for én 
person. Lige knap to timer for 2 osv. Det betyder, at du nemt kan nå det på vej 
til - eller fra - arbejde.

HVOR STORT ER UDVALGET AF BANER?
Der er et meget stort udvalg på 45 fantastiske golfbaner fra hele verden, på de 
opdaterede TrackMan Virtual Golf simulatorer. Man opdaterer derudover jævnligt 
udvalget, så du altid har adgang til de mest populære baner.
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LE GOLF NATIONAL
Le Golf National er en i golfsammenhæng helt ny bane, som blev begyndt anlagt i 1985 af en 
fransk golfbanearkitekt Hubert Chesneau og den mere kendte banearkitekt Robert Von Hagge 
fra USA. Banen er rated som en af Europa’s bedste baner og ligger tæt på Paris og Versailles. 

Som et kuriosum kan nævnes, at Robert Von Hagge inden han kunne leve af at designe 
golfbaner havde en karriere som model. Hans bedst kendte reklame er helt klart ”Marlboro 
Man” den cigaretrygende cowboy (og han levede alligevel til han var 83). 

Første slag på denne franske superbane, blev slået i 1990 af den franske minister for sport, 
og rygtet vil vide, et det var et flot slag. 

Banen har i sin relativt korte levetid lagt navn til en række store events, bl.a. siden 1991 som 
fast hjemsted for European Tour turneringen Open de France. Allerede i 1994 blev den brugt 
til Eisenhower Trophy som er et VM for amatørhold, og senest i 2018 til en fantastisk Ryder 
Cup, som med Thomas Bjørn som holdkaptajn og Thorbjørn Olesen blev vundet suverænt af 
Europa med 17½ mod 10½.  

Banen er forholdsvis flad med mange små og store udfordringer, og i lighed med de fleste 
gode golfbaner, så er nøglen til at komme godt rundt, rigtig god course management. Der er 
vand i spil på 12 af hullerne, og særligt de første og de sidste 4 huller er spændende med en 
del vand og masser af mulighed for risk and reward i spil. Så mon ikke der kan ske ting og 
sager allerede i starten, men specielt også på den sidste fjerdedel af banen. 

God fornøjelse. 
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BANEN ER SAT OP SOM FØLGER:
•  Vi har valgt forskellige Tee længder afhængig af køn og klasse, så damerne fra rød tee får  
 ca. 5000 meter rundt, hvorimod herrerne fra gul tee får godt 5800 meter. 

•  Vi spiller i 4 bolde som sagtens kan være blandet mellem Herre A, Herre B og Damer. 

•  Flagpositionen er ganske let, da banen er udfordrende nok i sig selv. 

•  Vi har været heldige, og vinden er ganske let. Herinde omkring Paris blæser det sjældendent  
 særligt meget. 
 
•  Fairways er gode, det vil sige, at de er hårde nok til at bolden ikke sidder fast, men heller  
 ikke så hårde, at de giver voldsomt meget rul fra sig.  
 
•  Greens er modulerede og godt vandet, hvilket medfører at de er bløde, og du kan slå efter  
 flaget.  
 
•  Greens er så tilpas hurtige, at du er nødt til at tage hensyn til om det går op eller ned mod  
 hullet.  

BANEN PÅ DAGEN
LE GOLF NATIONAL ER EN MEGET SVÆR BANE, HVORFOR VI HAR SIKRET, 

AT FORHOLDENE ER OPTIMALE FOR SPILLERNE.

 Tee   Herre A – Gul Tee 

  Herre B – Gul Tee 

  Damer – Rød Tee 

 Bane     Le Golf National 

 Flag    Easy 

 Wind   Calm 

 Fairway   Medium 

 Green   Soft 

 Stimp    10 

 Putting    Gimmy 2,4 meter 
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KÆRE LÆSER

Midt i januar blev det så igen tid for golfafde-
lingens medlemmer og venner, til at mødes 
for at dyste i Simulatorgolf. 

Denne fantastiske blanding af en lang række 
fantastisk gode og veludførte golfslag og en 
helt umulig computer som virtuelt sender sla-
gene i alle mulige retninger, for kort – for langt 
– i bunker og ind i mellem i vandet selv om 
man sigtede og slog i en helt anden retning, 
frister hvert år en pæn del af vores medlem-
mer til at mødes og dyste om vinterpokalen. 

Denne gang, var i der i anledning af PI-Kø-
benhavns 100 års jubilæum og ikke mindst 
Golfafdelingens 20 års jubilæum, tale om en 
vinterpokalen jubilæums edition. (I øvrigt uden 
nogen pokal at dyste om)

SIMGolf i Grøndalscentret lagde igen rammen 
om arrangementet, og de havde også oppet 
sig  her op mod Golfafdelingens 20 års jubi-

læum med 11 helt nye bokse ekviperet med 
seneste nye inden for golfteknologi, nemlig 
det dansk opfundne ”Trackmann”, som aflø-
ser for det amerikansk system ”Full Swing”. 

Det nye system giver en endnu mere realistisk 
boldflugt og længde, selv om flere havde det 
meget svært med den påstand !

Lige inden velkomsten og den overdådige 
morgenbuffet med kaffe til samlet 25,- kon-
staterede jeg, at kun 3 deltager havde været 
nødt til at melde afbud på dagen. Dette 
sammenholdt med de 4 afbud dagene inden 
gjorde, at der var fin plads til de 41 som vi så 
ende med at blive, da jeg havde overbooket 
med nogle stykker. 

Jeg havde besluttet, at vi skulle spille en af 
de rigtigt flotte baner der er i systemet, og 
valget faldt på en af de lidt sværere, nemlig 
Muirfield Village, som ligger i Ohio. For de som 
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VI HAVDE DYSTET I 2 RÆKKER, OG RESULTATERNE VAR SOM FLG.

A - Rækken B - Rækken

Vinder Frank Lund Nielsen    36 point Ulla Starup                   39 point

Nr. 2 Kasper O. Poulsen     36 point Mads Fog Tranberg     34 point

Nr. 3 Jan Henrik Hansen     35 point Søren Bo Larsen          32 point

Der var også en flot præmie til den spiller, 
hvor computerteknikken drillede mest, men at 
hensyn til GDPR og hans omdømme i øvrigt vil 
jeg hverken nævne navnet eller scoren (som 
var klart 2 cifret), men blot nævne, at det er 
et flot fransk klingende navn, og at han er 
ualmindeligt godt gift. 

Med det fine fremmøde, er jeg sikker på at vi 
dyster igen i 2021. 

skulle få lyst til at spille banen, så ligger den 
midt mellem Cincinnati og Cleveland. Begge 
byer har pt.  mindre gode amerikanske fod-
bold hold, som i øvrigt begge er grundlagt af 
den samme mand, nemlig Paul Brown. Det 
ene fodboldhold bærer hans navn ”Cleveland 
Browns” og det andet hold ”Bengals” spiller på 
Paul Brown Stadium, så helt selvudslettende 
har han nok ikke været den gode Paul Brown. 

Så var vi ellers klar. 4 mand i de fleste bokse, 
18 huller der skulle spilles og en masse blank-
polerede golfkøller og jern der skulle svinges. 

For at sikre en rimelig og fair runde golf, 
skulle man spille med det handicap man er 
tildelt udendørs, dog med fratræk af 20%. 
Det skyldes, at man indendørs har svært ved 
at slå bolden væk, og man får heller aldrig et 
dårligt leje til sin bold. 

På banen var 4 huller, hvor man som dygtig 
golfspiller skulle kunne få bolden i hul på 3 
slag. Her var der en lille ekstra præmie, idet 
den spiller som kom tættest på hullet i et 
slag, på golfafdelingens regning kunne give 
en omgang til resten af spillerne i sin boks og 
selv modtog 3 golfbolde med golfafdelingens 
logo på. 

De næste godt 4 timer blev der bandet, 
grædt, jublet og udvekslet lettere hånlige 
kommentarer til de øvrige i boksens indspil, 
puttning og overdrevent høje handicaps. 

Da der var spillet 4 timer, overstået 18 huller, 
og golfkøllerne atter var faldet til ro i golfbag-
gen, stod nogle få tilbage som de bedste. 
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