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Idrætsinformation 19/2015 
 

                                                                                                         
     09-04-2015 

Til 
JDRI medlemmer. 
   
Emne: 
Indbydelse til Hærens Golfmesterskaberne 2015 
 
På vegne af Hærens Golfafdeling indbyder Slagelse Garnisons Idrætsforening til  
 

Golfmesterskab 2015 for Hærens Personel  
Tirsdag den 19. maj 2015 på 

 
Holluf Park, Odense Golfklub Hollufgård 

 
Nærmere information kan indhentes ved henvendelse således: 
 
Hærens Golfafdeling : MJ Henrik Gustafsson  Mob.: 2257 5407 
eller 
SLGI Golfafdeling  : OS Heino Hald Eriksen  Mob.: 6128 4241   
        Mail: heino@mil.dk 
    : OS Jesper Friis  Mob.: 4056 3022 
        Mail: GHR-1B-102A@mil.dk 
Praktiske oplysninger: 
Driving rangen er åben for deltagerne fra kl. 07.00 inkl. frie bolde 
Restauranten er åben kl.: 0730 for morgenbuffet til den fordelagtige pris af 
65/75,- (med eller uden juice) tilmelding på egen foranstaltning på  
tlf.: 6595 9333 
Fælles velkomst i klubhuset kl. 08.00  
Gunstart kl. 09.00 
Frokost og præmieoverrækkelse fra kl. ca. 14.00 
 
Indkvartering: 
Evt. behov for indkvartering tilvejebringes ved egen foranstaltning.  
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HÆRENS GOLFMESTERSKAB 2015 TURNERINGSPROPOSITIONER 
 
Mesterskaber 
Deltagere i mesterskaberne: Tjenstgørende personel, personel af reserven  
samt pensioneret personel i Hæren. 
 
Dame-/herrerække. (D/H) 
Der kan deltages til og med det år, hvor der fyldes 34 år. 
Ved mindst 5 tilmeldte kvindelige spillere oprettes en damerække. 
 
Ungsenior. (US) 
Der kan deltages fra det år, hvori der fyldes 35 år. 
 
Senior. (S) 
Fra det år, hvori der fyldes 55 år. 
 
Generelt. 
Hærmester er den spiller (tjenestegørende i Hæren), der har laveste bruttoscore, 
uanset række.  
Der spilles om den af kammerherre, Oberst N. E. Leschly, udsatte vandrepokal. 
Trofæet er evig vandrende, vinderen tildeles en erkendtlighed som erindring. 
 
Sideløbende stablefordturnering. 
Max deltagerantal er 104, dog max handicap 37. 
Turneringen er åben for familie og spillere for alle værn (inkl. Pensionister.) 
 
Der spilles efter Dansk Golf Unions regler samt klubbens lokale regler. 
 
Deltagerbetaling:  
Kr. 400,00 hvoraf JDRI betaler 200,00 kr. 
Deltagerbetalingen inkluderer turneringsgebyr, deltagelse i stableford konkurrence 
samt buffet. Drikkevarer for egen regning.  
 
Præmier. 
Der uddeles vandrepræmier i alle mesterskabsrækker. 
I stablefordturneringen tildeles præmier i.h.t. deltagertal. 
Der vil være hul præmier (nærmest flaget) på udvalgte huller. 
Præmieoverrækkelse finder sted i forbindelse med frokostarrangementet i klubhuset. 
Prøvespil. 
Arrangeres og betales til særpris ved egen foranstaltning d. 18 MAJ om eftermidda-
gen, kun ved telefonisk henvendelse til sekretariatet. 
 
(banen er lukket mandag formiddag grundet klub i klubben. 
 
Tilmelding. 
Tilmelding sendes på mail til Jesper Møller-Pedersen JDR-1B-NK@MIL.dk eller via 
telefon 41 37 68 00. 
 

Tilmelding senest MAN 04 MAJ 2015. 
 
 

Henning Juhl 
Jydske Dragonregiments Idrætsforening 
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