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     23-06-2014 

 
Til 
JDRI medlemmer. 
 
 
Emne: 
Indbydelse til forbundsmesterskabet i golf 2014. 
 
1. Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) indbyder hermed til deltagelse i forbunds-
mesterskab i golf 2014, der, jf. ref. a, afholdes 
 

MAN 08 – TIR 09 SEP 2014 
 
i Haderslev og Sønderjyllands Golfklubber, med Idrætsforeningen Flyvestation 
Skrydstrup, (IFS) som arrangør. 
 
Stævneledelse og kontaktpersoner: 
KN Søren Pedersen 
Mobil: 20 18 21 41 
FIIN: FW-KOOR-004 eller FW-KOOR-004@mil.dk 
 
FSPC Jens Teglgaard Smidt 
Mobil: 22 33 44 88 
Fiin: FW-BEV041 eller FW-BEV041@mil.dk 
 
2. Generelt 
Forbundsmesterskaberne gennemføres i henhold til DMI Love og Bestemmelser for 
stævnevirksomhed (ref. b) 
Golfturneringen gennemføres med en individuel og en holdkonkurrence for 4-mands 
hold. 
 
Der gøres opmærksom på, at der som udgangspunkt ingen restriktioner er i antallet 
af tilmeldte fra idrætsforeningerne. Såfremt der er flere tilmeldte end banernes kapa-
citet vil højeste handicap blive fravalgt først. Alle idrætsforeninger er dog garanteret 
minimum fire pladser, således man kan deltage i holdmesterskabet. 
 
3. Deltagere 
I den individuelle konkurrence spilles der både slagspil scratch og stableford. 
 
Der spilles i følgende rækker: 
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• 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. 
 
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. Tilmelding til 
den sideløbende stableford turnering er bindende og foretages ifm. tilmelding til me-
sterskabet. 
Kun runden i Haderslev Golfklub er tællende til denne turnering som inddeles i 3 
rækker jævnt fordelt jf. handicap. Da IFS har 60-års jubilæum i år, vil der være ekstra 
fine præmier til konkurrencen. 
 
4. Indkvartering, forplejning og transport. 
Indkvartering 
Ved egen foranstaltning. Der er dog reserveret indkvartering på Flyvestation Skryd-
strup. 
Indkvarteringen foregår på 10- og 4-mandsstuer (to-delt). Indkvartering kan 
bookes ved LSESKP på tlf. 74 54 13 40. Husk at oplyse, at det drejer sig om DMI 
Forbundsmesterskab i Golf. 
 
Forplejning: Ved egen foranstaltning. 
Ved kammeratskabsaften 08 SEP kl. 19.00 i cafeteriet på Flyvestation Skrydstrup 
serveres flyvestationens berømte buffet til en pris á kr. 100,-. Derefter er der hygge-
ligt 
samvær i flyvestationens messe. Tilmelding til kammeratskabsaften er bindende 
og foretages ifm. tilmelding til mesterskabet. 
 
Der kan købes morgenmad i FSV kantiner mandag og tirsdag morgen. 
Under turneringen vil klubbens baneservice køre rundt på banerne og sælge vand, 
sodavand, chokolade m.m. 
 
 
 
Transport: 
Ved egen foranstaltning. Ved indkvartering på Haderslev Kaserne kan der dog ar-
rangeres transport fra kammeratskabsaftenen på Flyvestation Skrydstrup. 
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Prøverunde: 
Der er mulighed for prøverunde søndag den 07 SEP på banerne i Haderslev Golf-
klub og Sønderjyllands Golfklub for kr. 200,00 pr. person (der skal bookes tid! Gerne 
gennem sekretariatet) 
 
Andet: 
Der kan tilkøbes baneguides (Haderslev kr. 30,- Sønderjyllands kr. 20,-), trænings-
bolde er gratis på begge baner, leje af trolleys (Haderslev kr. 40,- Sønderjyllands kr. 
50,-) og golfbiler (kr. 250,- for 1 runde, kun tilladt ved prøverunde). 
Der gøres opmærksom på at ingen af ovennævnte priser kan kombineres med øvri-
ge rabatordninger. 
 
Overordnet tidsplan. 
Mandag 08 SEP: 
 

- 0730 Udlevering af scorekort. 
- 0900 Første start på begge baner. 
- 1900 Velkomst & middag/kammeratskabsaften i Flyvestation Skrydstrups ca-

feteria og messe 
 
Tirsdag 09 SEP: 
 

- 0730 Udlevering af scorekort. 
- 0900 Gunstart på begge baner 

           Startliste meddeles senest under kammeratskabsaften. 
- Ca. 1500 Præmieoverrækkelse og tak for denne gang. 

 
Økonomi 
Ydelser (transport og kostpenge) i henhold til FKOBEF nr. 08-2013 (BEF for 2014 ej 
udgivet endnu). 
Stævnet er et kategori C-arrangement. Kategori C: Der kan ikke anvendes arbejdstid 
til deltagelse, planlægning og gennemførelse af aktiviteten, dog undtaget værneplig-
tigt personel. Øvrige ydelser jf. kategori B. 
 
Medlemskontrol 
Der vil blive foretaget stikprøvevis medlemskontrol, jf. DMI bestemmelser for stæv-
nevirksomhed. Såfremt der konstateres ulovlig deltagelse fratages evt. præmier. 
 
Tilmelding 
Tilmelding sker via Golfbox. Søg DMI via Åbne Turneringer i Golfbox eller anvend 
dette link: DMI Forbundsmesterskab 2014 
 

Tilmeldingsfrist er 22. august 2014 
 
Husk at angive idrætsforening ved tilmelding. 
Betaling for sideløbende stablefordturnering og/eller kammeratskabsaften foretages 
senest 22. august til følgende konto: Reg.nr. 9731 kontonr. 4671400895. 
 
Meddelelse til modtager, eks.: DMI samt Navn og IF. 
 

 
Med venlig hilsen 

 
Henning Juhl 

Jydske Dragonregiments Idrætsforening 


