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Idrætsinformation 21/2016 
 

                                                                                                         
     13-06-2016 

Til 
JDRI medlemmer. 
   
Emne: 
 Indbydelse til forbundsmesterskabet i golf 2016.  
 
 
Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) indbyder hermed til deltagelse i forbundsmesterskabet i golf 
2016, der gennemføres:  

 
MAN 15 – TIR 16 AUG 2016 

 
i Hørsholm og Kokkedal Golfklubber med SIF KBH GOLF som arrangør.  
 
Stævneledelse og kontaktpersoner:  
OK Thomas Grønlund  
Mobil: 2448 8548  
FIIN: FAK-ILO-UP02 eller MAIL: tg@mil.dk  
 
MSPC Bo Rasmussen  
Mobil: 2047 6884  
FIIN: SSK-DYCAD02 eller MAIL: ssk-dycad02@mil.dk 
 
 
 1. Generelt  
Forbundsmesterskaberne gennemføres i henhold til DMI Love og Bestemmelser for stævne-
virksomhed (Se 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 kapacitet, vil højeste han-dicap 
blive fravalgt først. Alle idrætsforeninger er dog garanteret minimum fire pladser, såle-des at alle 
idrætsforeninger kan deltage i holdmesterskabet.  
 
2. Deltagere  
I den individuelle konkurrence spilles der både slagspil SCRATCH og STABLEFORD. 
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Der spilles i følgende rækker:  
 
Mesterskabsrækken: hcp. maks. 8,0  
A-rækken: hcp. 8,1 - 36 STABLEFORD, 33% af spillerne  
B-rækken: hcp. 8,1 - 36 STABLEFORD, 33% af spillerne  
C-rækken: hcp. 8,1 - 36 STABLEFORD, 33% af spillerne  
Damerækken: hcp. 8,1 - 40 STABLEFORD.  
Holdkonkurrencen: Idrætsforeningsmesterskab, STABLEFORD  
 
Der er ingen aldersbegrænsning i rækkerne.  
 
Forbundsmester er den spiller i mesterskabsrækken, der har den laveste bruttoscore.  
HCP på 1. spilledag er afgørende for, hvilken række man stiller op i.  
 
3. SIDELØBENDE STABLEFORD  
Det er frivilligt om man vil deltage i denne ekstra turnering, som koster kr. 50,-.  
Den spilles i 3 Rækker:  
 A-række:  
 B-række:  
 C-række:  
 
Tilmelding er bindende og foretages samtidig med tilmelding til mesterskabet.  
Der vil være præmier i hver række i den sideløbende STABLEFORD.  
Kun runden i Hørsholm Golfklub er tællende i den sideløbende STABLEFORD. 
 
4. Indkvartering:  
Ved egen foranstaltning.  
Der er dog forhåndsbooket indkvartering på Høveltegaard. Indkvarteringen foregår fortrinsvis på 
enkeltværelser, som bookes ved at ringe eller maile til Høveltegaard:  
Tlf: 7267 3183 eller på mail: FES-DOHVK03.  
Husk at oplyse, at det drejer sig om DMI Forbundsmesterskab i Golf.  
 
5. Forplejning:  
Ved egen foranstaltning.  
Ved kammeratskabsaften 15 AUG kl. 18.00 på Høveltegaard serveres der en grillmenu til en pris 
á kr. 125,-, som JDRI betaler for medlemmer. 
Tilmelding til kammeratskabsaften er bindende og foretages i forbindelse med tilmelding til me-
sterskabet.  
Efter spisning er der hyggeligt samvær.  
 
Du kan købe morgenmad i kantinen mandag og tirsdag morgen.  
Du bedes, når du bestiller indkvartering, meddele om du ønsker at købe morgenmad.  
 
I Hørsholm Golf klubhus kan du købe forsyninger til din runde.  
I Kokkedal vil klubbens baneservice køre rundt på banen og sælge vand, sodavand, chokolade 
m.m. 
Tirsdagssandwich kan bestilles senest mandag aften kl. 1800 i kantinen på Høveltegaard.  
 
6. Transport:  
Ved egen foranstaltning.  
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7. Tilmelding  
Tilmeldinger til MJ Jesper Møller Pedersen JDR-1B-NK@MIL.DK  TLF. 72 82 32 01. 
 

Tilmeldingsfrist er 02 AUG 2016 
 
Senest 03 AUG betales deltagelse i den sideløbende STABLEFORD turnering samt kamme-
ratskabsaftenen på følgende konto i Den Danske Bank: 3565 - 3565841602.  
Påfør meddelelse til modtager: DMI samt IF, Navn og DGU nr. 
 
 
Overordnet tidsplan.  
 
Mandag 15 AUG:  
Fra 0800: Afhentning og udlevering af scorekort og startpakke (Baneguide, polet til  
træningsbolde, kildevand, proviant) på begge baner.  
1000: Første start på begge baner.  
1800: Velkomst & middag/kammeratskabsaften på Høveltegaard.  
          (Underholdning ved Søværnets Tamburkorps kl. 1800), og  
           derefter er der hyggeligt samvær.  
 
Tirsdag 16 AUG:  
0800: Afhentning og udlevering af scorekort på begge baner.  
0845: Gunstart på Kokkedal.  
0900: Gunstart på Hørsholm.  
           Startliste meddeles senest under kammeratskabsaften 15 AUG 2016 via Golfbox.  
Ca. 1500: Præmieoverrækkelse på Hørsholm Golf Klub.  
Ca. 1530: Tak for denne gang og på gensyn i Jylland. 
 
  
Prøverunde:  
I Hørsholm er der mulighed for en prøverunde (kr. 375,-) i weekenden op til den 15 AUG.  
I Kokkedal er der prøverunde (kr. 300,-) hele ugen, incl. weekenden, op til den 15 AUG.  
Tid bookes via Golfbox/via sekretariatet på respektive baner – betal ved ankomst).  
 
Andet: Hørsholm:  
Baneguide udleveres med scorekort.  
Træningsbolde er incl.  
Trolley kan lejes for kr. 50,- pr. runde.  

 
Kokkedal:  
Baneguide udleveres med scorekort.  
Træningsbolde er incl.  
Trolley kan lejes for kr. 30,- pr. runde.  

 
(Der gøres opmærksom på, at ingen af ovennævnte priser kan kombineres med øvrige eksisterende rabatordninger.) 
 
 
 
 
 

Henning Juhl 
Jydske Dragonregiments Idrætsforening 
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