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Idrætsinformation 18/2012 
 

                                                                                                         
     07-05-2012 

 
Til 
JDRI medlemmer. 
  
 
Emne: 
Indbydelse til forbundsmesterskabet i golf 2012. 
 
Ref.: 
a. DMI stævnekalender 2012.  
b. DMI Love og bestemmelser, Kap. 18 (Golf), bemærk nye bestemmelser maj 2012. 
 
Bilag: 
Nyt kapitel 18 (bestemmelser for golf, MAJ 2012). 
 
1. Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) indbyder hermed til deltagelse i forbundsme-
sterskab i golf 2012, der afholdes 

 
MAN 03 – TIR 04 SEP 2012 

  
I Himmerland Golf og Country Club med Idrætsforeningen Flyvestation Karup, (IFK) 
som arrangør. 
 
2. Generelt 
Forbundsmesterskaberne gennemføres i henhold til DMI Love og Bestemmelser for 
stævnevirksomhed, jf. ref. b. 
 
Stævneleder og kontaktperson: 
KN Lasse Søegaard 
Mobil: 5086 4778  
FIIN: AFTC-UFE001 eller AFTC-UFE001@mil.dk 
 
Stævneassistent: 
OS Kim Rasmussen 
Mobil: 2551 1859 
Fiin: CSW-E80G011 eller CSW-E80G011@mil.dk  
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3. Deltagere 
Der gøres opmærksom på, at der som udgangspunkt ingen restriktioner er i antallet 
af tilmeldte fra idrætsforeningerne, hverken f.s.v.a. antal eller HCP. Såfremt der er 
flere tilmeldte end banernes kapacitet vil højeste handicap blive fravalgt først. Alle 
idrætsforeninger er dog garanteret minimum fire pladser, således man kan deltage i 
holdmesterskabet. 
Golfturneringen gennemføres med en individuel og en holdkonkurrence for 4-mands 
hold. 
 

  I den individuelle konkurrence spilles der både slagspil scratch og stableford.  
  Der spilles i følgende rækker: 

• Herrerækken, hcp. 0 - 15, SLAGSPIL, max. 49 år i stævneåret 
• Seniorrækken, hcp. 0 - 15, SLAGSPIL, fyldt eller fylder 50 år i stævneåret. 
• A-rækken, hcp 15,1 - 40, STABLEFORD, 33% af spillerne 
• B-rækken, hcp 15,1 - 40, STABLEFORD, 33% af spillerne 
• C-rækken, hcp 15,1 - 40, STABLEFORD, 33% af spillerne 

 
For damespillere gælder der følgende: 

 
• Spilformer/rækker afgøres når deltagerantallet er kendt. Slagspilsdamerækken 

gennemføres kun ved minimum 5 tilmeldte damer under hcp. 20. 
Såfremt der oprettes en slagspilsdamerække, fordeles øvrige spillere i A, B og C 
rækken 
Der er ingen aldersbegrænsning for damespillerne. 

      
Forbundsmester er den spiller i herrerækken, der har den laveste bruttoscore.  
Spillere i seniorrækken og damerækken kan efter ønske tilmelde sig herrerækken for 
derved at spille om forbundsmesterskabet. 
I holdkonkurrencen spilles der i én række: Idrætsforeningsmesterskab stableford. 
HCP på 1. spilledag er afgørende for, hvilken række man stiller op i. 
Sideløbende spilles en Stableford konkurrence for alle deltagere. Det er frivilligt om 
man vil deltage i denne ekstra turnering. Pris for deltagelse er kr. 50.  
Kun 2. runde er tællende til denne turnering som inddeles i 3 rækker jævnt fordelt jf. 
handicap. 
 
4. Indkvartering, forplejning og transport. 

 
Indkvartering: Ved deltagernes egen foranstaltning.  
 
Der er mulighed for overnatning i Himmerland Golf og Country Club til følgende pri-
ser: 
• Enkeltværelse på hotel kr. 499,00 pr. værelse pr. nat. 
• Dobbeltværelse på hotel kr. 699,00 pr. værelse pr. nat 
• Golfhus (4 eller 6 personer) kr. 800,00 pr. hus pr. nat (inkl. Slutrengøring) 
 

Ønskes brug af ovenstående tilbud, kontakt da receptionen i Himmerland Golf og 
Country Club på 96496100 eller hgcc@himmerlandgolf.dk. 

Husk at gøre opmærksom på, at I deltager i Forbundsmesterskabet. 

mailto:hgcc@himmerlandgolf.dk
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Forplejning: Ved egen foranstaltning.  
Der er dog mulighed for tilkøb af morgenbuffet for kr. 65,00 (ved overnatning på hotel 
er dette dog inklusivt i prisen). Det er ligeledes muligt at tilkøbe frokostbuffet for kr. 
125,00.  
 
Ved kammeratskabsaften 03 SEP kl. 2000 i Himmerland Golf og Country Club serve-
res der Himmerlandsgryde m. tilbehør til en pris á kr. 150,- inkl. velkomstdrink. Til-
melding til kammeratskabsaften er bindende og foretages ifm. tilmelding til mester-
skabet. 
 
JDRI betaler for kammeratskabsaften. 
 
Under turneringen vil klubbens baneservice køre rundt på banerne og sælger vand, 
sodavand, chokolade, frugt og sandwich. 
 
Transport: Ved egen foranstaltning. 
 
 
Prøverunde:  
Der er mulighed for prøverunde søndag den 02 SEP på Old Course for kr. 200,00 pr. 
person og New Course for kr. 400,00 pr. person (der skal bookes tid!) 
 
Andet: 
Der kan tilkøbes baneguides (kr. 25,-), træningsbolde (kr. 25,- for ca. 30 
bolde) samt lejes trolleys (3 hjul kr. 60,- / 2 hjul kr. 40,-) og golfbiler (kr. 300,- for 1 
runde) i klubbens Proshop, der er åben fra kl. 07.00 begge dage. 
 
Der gøres opmærksom på at ingen af ovennævnte priser kan kombineres med øvrige 
rabatordninger. 
 
5. Overordnet tidsplan. 
 
Mandag 03 SEP: 
0730  Udlevering af scorekort. 
 
0900 Første start på begge baner.  
 
1930 Velkomst drink 
 
2000 Middag/kammeratskabsaften i Himmerland Golf og Country Club. 
 
Tirsdag 04 SEP: 
0730 Udlevering af scorekort. 
 
0900 Gunstart på begge baner 

Startliste meddeles senest under kammeratskabsaften. 
 
Ca. 1500 Præmieoverrækkelse og tak for denne gang. 
 
 
6. Økonomi 
Ydelser (transport og kostpenge) i henhold til FKOBEF nr. 03-2012. 
Stævnet er et kategori B-arrangement. 
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7. Medlemskontrol 
Der vil blive foretaget stikprøvevis medlemskontrol, jf. DMI bestemmelser for stævne-
virksomhed. Såfremt der konstateres ulovlig deltagelse fratages evt. præmier. 
 
 
8. Tilmelding 
Tilmelding til SSG Henning Juhl på tlf. 21 20 60 49 el mail: JDR-GSE04 
 
Tilmeldingen skal være senest 
 

Torsdag den 2. august 2012 kl. 1200. 
 
Betaling for deltagelse i kammeratskabsaften (kr. 150,00), og stablefordturnering  
(kr. 50,00) (i alt kr. 200,00) skal indbetales til IFK. 
 
Konto: Reg.nr.: 7644  Kontonr.: 2003687  
 Meddelelse til modtager, eks.: IFK Golf 2012 samt POC navn.  
 
Program – inkl. startliste påregnes udsendt til deltagende Idrætsforeninger i uge 34. 
 
 

 
 

Henning Juhl 
Henning Juhl 
Seniorsergent 

Jydske Dragonregiment Idrætsforeningen 
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KAPITEL 18 

 

GOLF 

 

Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stæv-
nevirksomhed, jf. kapitel 3. 

 

A. GENERELT 

 

1. Golfturneringen gennemføres med en individuel og 
en holdkonkurrence for 4-mands hold. 

  

 I den individuelle konkurrence spilles der både 
slagspil scratch og stableford.  

         

Der spilles i følgende rækker: 

• Herrerækken, hcp. 0 - 15, SLAGSPIL, max. 49 år i stævneåret 
• Seniorrækken, hcp. 0 - 15, SLAGSPIL, fyldt eller fylder 50 år i stævne-

året. 
• A-rækken, hcp 15,1 - 40, STABLEFORD, 33% af spillerne 
• B-rækken, hcp 15,1 - 40, STABLEFORD, 33% af spillerne 
• C-rækken, hcp 15,1 - 40, STABLEFORD, 33% af spillerne 

• For damespillere gælder der følgende: 
Spilformer/rækker afgøres når deltagerantallet er kendt. Slagspilsdameræk-
ken gennemføres kun ved minimum 5 tilmeldte damer under hcp. 20. 
Såfremt der oprettes en slagspilsdamerække, fordeles øvrige spillere i A, B 
og C rækken 
Der er ingen aldersbegrænsning for damespillerne. 

 

      Forbundsmester er den spiller i herrerækken, 
der har den laveste bruttoscore.  

Spillere i seniorrækken og damespillere kan efter 
ønske tilmelde sig herrerækken. 

 

I holdkonkurrencen spilles der i én række: Idræts-
foreningsmesterskab stableford. 

 

2. Evt. begrænsninger i foreningernes tilmeldinger og 
evt. kvalifikationskrav til rækkerne vil fremgå af 
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stævneindbydelsen. An- tal deltagere afhænger af 
banernes (klubbens regler) kapacitet og rækkesam-
mensætning. Laveste HCP deltager. Alle idrætsfor-
eninger er garanteret minimum 4 deltagere i alt.  

 Ved for mange tilmeldte ift. de spillede baners 
kapacitet, vil deltagere blive sorteret fra ud fra 
følgende prioritetsrækkefølge: 

1. Børn til ordinære medlemmer 
2. Ægtefælle/samlever til ordinære medlemmer 
Det er kun ordinære medlemmer der kan blive for-
bundsmester.  

 

3. Deltagerne skal være aktive medlemmer af en af 
Dansk Golf Union (DGU) anerkendt golfklub. Med-
lemsnummer oplyses og dokumentation for handicap-
indeks kan kræves. 

 

4. DMI-golfudvalg udpeger en matchkomité (jury) be-
stående af stævneleder, en repræsentant DMI-
golfudvalg samt en deltager udpeget af stævnelede-
ren. Repræsentanten fra DMI-golfudvalg udpeges som 
formand. Matchkomiteen udgøres af personel fra mi-
nimum to idrætsforeninger og nævnes i stævnepro-
grammet.  

 

5. Idrætsforeningens hold udgøres af de 4 bedste 
stablefordpoint fra hver forening. Alle rækker kan 
medgå. 

 

6. Matchfee betales ved tilmelding. Scorekort udleve-
res fra 60 minutter før første start. Scorekort 
skal være afhentet senest 15 minutter før den på 
startlisten angivne starttid. Spilleren bør være 
på startstedet 5 minutter før sin starttid. Ved 
ankomst til teestedet nul til to min. efter sin 
starttid idømmes spilleren 2 straffeslag. Senere 
ankomst kan medføre diskvalifikation.  

 

7. Matchfee og andre ønskede ydelser skal betales 
uanset om den tilmeldte spiller deltager i matchen 
eller ej og uanset årsagen til den manglende del-
tagelse. Afmelding inden tilmeldingsfristens udløb 
godtages. 

 



 
B. AFVIKLING AF STÆVNET 
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8. Der spilles efter DGU og den anvendte golfbanes 
lokale regler. Afvigelser herfra vil fremgå af DMI 
regler eller stævneindbydelsen, idet DMI regler er 
bestemmende. Måleapparater accepteres, selv om en 
evt. lokal regel ikke tillader dette. Der er cad-
dieforbud. Det er ligeledes ikke tilladt at anven-
de golfbil. Golfudvalget kan dog fra gang til gang 
dispensere fra denne regel. 

 

9. Golfstævnet afvikles over to dage normalt ultimo 
august/primo september. Der spilles på to 18 hul-
lers baner, der geografisk er nært placeret på 
hinanden. Rækkerne fordeles således, der er ca. 
lige mange deltagere på begge baner. 

 

10. Der spilles henholdsvis Slagspil Scratch og 
Stableford. Damer spiller fra Rød Tee og Herre fra 
Gul Tee (så frem arrangøren mener at turneringen 
skal spilles fra hvid tee, er dette muligt.).  

• 1. dag starter alle fra 1. tee i HCP orden med 
scratch rækkerne først (arrangøren kan dog, ud 
fra en vurdering af hvad der er mest hensigtsmæs-
sigt ift. banernes geografiske beliggenhed samt 
placeringen for kammeratskabsaftenen mv, vælge at 
lave gunstart den første dag). 

• På 2. dagen gennemføres matchen som ”Gunstart” 
med 1. til 4. laveste score fra 1. dagen på 1. 
hul, 5. til 8. laveste score på hul 2 o.s.v. Så-
fremt der er flere end 18 hold, går laveste score 
sidst ud fra respektive teested. 

• Der tillades spil på banerne mellem de 2 runder 
såfremt det ikke har indflydelse på turneringsaf-
viklingen. 
 

11. Vinder i den individuelle konkurrence er den spil-
ler, der har opnået den laveste bruttosco-
re/højeste stablefordpoint. Vinder af holdkonkur-
rencen er den idrætsforening der har det højeste 
antal stablefordpoint for fire spillere.  
 

Såfremt 2 eller flere spillere i den individuelle 
slagspilsturnering har samme score efter 36 hul-
ler, afgøres mesterskabet ved omspil. Arrangøren 
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udpeger inden stævne- start hvilket hul/huller, 
der skal foretages omspil på. 

 

Ved lige scores i den individuelle stablefordtur-
nering afgøres placeringerne efter laveste hcp., 
herefter hvem der er bedst på de sidste 9, 6, 3, 2 
eller sidste hul. Herefter lodtrækning. 

 

Ved lige scores i holdkonkurrencen afgøres place-
ringerne efter laveste gennemsnits hcp., herefter 
hvilket hold der tilsammen er bedst på de sidste 
9, 6, 3, 2 eller sidste hul. Herefter lodtrækning. 

 

 

C.  PRÆMIER – RESULTATLISTER 
 

12. Der konkurreres om præmier, inkl. vandrepræmier, 
jf. DMI bestemmelser for stævnevirksomhed. Yderli-
gere præmier efter stævnelederens bestemmelser. 

 

13. Stævnelederen foranlediger resultatlister udsendt 
til deltagende idrætsforeninger, udvalg, m.fl. i 
samarbejde med DMI sekretariat. Resultatlisten of-
fentliggøres på WWW.DMIF.DK. 

 

14. Startlister og anden relevant information udsendes 
til de oplyste kontaktpersoner senest 7 dage før 
stævnet. 

 

http://www.dmif.dk/

