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     08-03-2012 

 
Til 
JDRI medlemmer. 
  
 
Emne: 

Invitation til Værnenes Match 2012 
 
 
Idrætsforeningen FSNKAR inviterer hermed alle golfspillere indenfor de tre 
værn til den 10. årlige afvikling af ”Værnenes Match”, tirsdag den 22. maj 2012.  
 
 
Matchform: 
Værnenes match gennemføres som en stableford holdmatch, hvor alle scorer tæller. 
Vinder er det værn med den bedste gennemsnitsscore. Af hensyn til gennemsnitsud-
regningen, skal minimum 6 spillere fra et værn gennemføre matchen, for at kunne 
gøre krav på pokalen. Sideløbende afvikles individuel stableford konkurrence.  
 
Tid og sted: 
Tirsdag den 22. maj. Gunstart klokken 10:00 på Gyldensteen Golfklub (nærmere 
info vedr. banen mv. kan findes på www.Gyldensteengolf.dk). 
 
Der vil være fælles velkomst for alle kl. 0930, hvorfor scorekort skal være afhentet 
inden. 
 
Rækker: 
Til den individuelle stableford konkurrence opdeles der efter HCP i to eller tre lige 
store rækker. 
 
Præmier: 
IFK’s vandrepokal tildeles det vindende værn. Ved samme gennemsnitsscore vinder 
det værn, med flest deltagere.  
Antallet af præmier i de individuelle rækker afhænger af deltagerantallet i hver række. 
Ved pointlighed i individuel match vinder laveste handicap. 
På udvalgte huller vil der være ”Længste Drive” og ”Nærmest flaget” konkurrencer. 
 
Tilmelding og økonomi: 

http://www.gyldensteengolf.dk/
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Kun spillere med et HCP under 42,0 samt gyldigt og ajourført DGU-kort kan deltage. 
Ligeledes skal man være medlem af en af Forsvarets Idrætsforeninger herunder væ-
re ansat i Forsvaret eller pensioneret fra Forsvaret. 
 
Max. deltagerantal er 96, og først-til-mølle princippet anvendes. I tilfælde af mindre 
end 10 mands deltagelse fra et værn prioriteres dette. 
 
Match- og Greenfee incl. frokost og stableford konkurrence er 4251 kr. Frokost er 
obligatorisk og vil i år foregå i klubhuset. Menuen består af: 
 
Hvide sild med løg, kryddersild, æg og tomat, leverpostej, sprødstegte fiskefilet med 
citron og remoulade, tarteletter, frikadeller, skinke med flødekartofler, ribbensteg med 
rødkål, oste bræt, brød og smør. 
 
Tilmelding er bindende og foretages ved at sende en mail til niller2011@live.dk 
med angivelse af fulde navn, DGU nr., hjemmeklub, hcp samt hvilken idrætsfor-
ening man kommer fra og telefonnummer.  
 
Betaling foretages ved at overføre 425 kr. til nedenstående konto: 
 

Reg. 7644 konto. 2003687. 
 
HUSK  i forbindelse med betalingen at angive fulde navn på den eller de personer 
der er indbefattet af betalingen samt hvilken idrætsforening man kommer fra såle-
des man kan blive registreret. 
 

Kontant betaling på matchdagen accepteres ikke. 
 
Yderligere informationer: 
Praktiske oplysninger som ”dagen før arrangement”, samt overnatning til favorable 
priser kan findes på www.ifkgolf.dk  
Her vil man ligeledes kunne finde en opdateret tilmeldings liste efter sidste tilmel-
dingsfrist. 
 

Sidste tilmeldingsfrist (betalingsfrist) er fredag den 11. Maj   
 
 

Med venlig hilsen 
 

Kim H. Rasmussen, IFK 25 51 18 59 
Lasse K. Søegaard, IFK 50 86 47 78 

Jørn Berthelsen, IFK 2249 7476 
 
JDRI betaler halvdelen af Match- og Greenfee incl. frokost og stableford kon-
kurrence på de 425 kr. efter gennemført match.  
JDRI medlemmer foretager selvstændig tilmelding. 
 

Henning Juhl 
Henning Juhl 
Seniorsergent 

Jydske Dragonregiment Idrætsforeningen 
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