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Idrætsinformation 02/2011 

 
                                                                                                         

     26 MAJ 2011 
 
Til 
JDRI medlemmer. 
  
 
Emne: 
Indbydelse til forbundsmesterskaber i golf 2011. 
 
Ref.: 
a. DMI stævnekalender 2011.  
b. DMI Love og bestemmelser, Kap. 18 (Golf), bemærk nye bestemmelser maj 2011. 
 
 
1. Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) indbyder hermed til deltagelse i forbundsme-
sterskab i golf 2011, der afholdes 

 
ONS 07 – TOR 08 SEP 2011 

  
I Næstved Golfklub, Karrebæksminde og Sydsjællands Golfklub, Mogenstrup med 
Vordingborg Garnison Idrætsforeningen, (VGI) som arrangør. 
 
2. Generelt 
Forbundsmesterskaberne gennemføres i henhold til DMI Love og Bestemmelser for 
stævnevirksomhed, jf. ref. b. 
 
Stævneleder og kontaktperson: 
KN Henrik Gustafsson 
Tlf. 55357 460 Mobil: 2257 5407 
Mail: dlog-nsdk020 eller hg01@mil.dk 
 
Stævneassistent: 
KP Heino H. Eriksen 
Tlf.: 55357 483 Mobil: 6128 4241 
Fiin: dlog-nsdk072 
 
3. Deltagere 
Der gøres opmærksom på, at der ingen restriktioner er i antallet af tilmeldte fra 
idrætsforeningerne, hverken f.s.v.a. antal eller HCP. Alle idrætsforeninger er dog ga-
ranteret minimum fire pladser, såfremt antallet af tilmeldte, overskrider banernes ka-
pacitet, og man kan således deltage i holdmesterskabet.  
Såfremt der er flere tilmeldte end banernes kapacitet vil højeste handicap blive fra-
valgt først. 
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Golfturneringen gennemføres med en individuel og en holdkonkurrence for 4-mands 
hold. 

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

• Herre max 49 år i stævneåret 
• Senior fyldt eller fylder 50 år i stævneåret 
• Damer ingen aldersbegrænsning 
 
Stablefordspillerne opdeles i følgende rækker: 

• A-rækken: Ca. 33 % af tilmeldte  
• B-rækken : Ca. 33 % af tilmeldte  
• C-rækken: Ca. 33 % af tilmeldte 
 
Alle spillere med hcp. Index til og med 15,0 spiller slagspil scratch, og spillere med 
hcp. Index 15,1 til og med hcp. Index 40, spiller stableford. 

      Forbundsmester er den spiller i herrerækken, der har den laveste bruttoscore.  
Spillere i seniorrækken og damerækken kan efter ønske tilmelde sig herrerækken. 
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. Pris 50 kr.  
Kun 2. runde er tællende til denne turnering som inddeles i fire rækker jævnt fordelt 
jf. handicap. 

 
4. Indkvartering, forplejning og transport. 

 
Indkvartering: Ved deltagernes egen foranstaltning. Der er mulighed for overnatning 
på Antvorskov Kaserne, køretid mellem 45-60 min til banerne. Ligeledes er der mu-
lighed for Vordingborg Kaserne, køretid mellem 25-35 min til banerne. Endvidere kan 
Næstved vandrehjem eller et udlejningssommerhus i Karrebæksminde anbefales, 
køretid under 10 min. 
 
Forplejning: Ved egen foranstaltning. Det vil endvidere være muligt at købe frokost 
på begge Golfbaner. 
 
Kammeratskabsaften 07 SEP kl. 1900 i Næstved Golfklub. Pris kr. 160,-. Bindende 
tilmelding på tilmeldingsblanketten. 
 
Transport: Ved egen foranstaltning. 
 
Prøverunde: Der er foretaget aftale om reduceret Green Fee i dagene op til mester-
skabet, oplys at du deltager i DMI og prisen er 200,-. Såfremt man ønsker at spille 
Sydsjællands Golfklub tirsdag d. 6/9-11 er sidste start tid kl. 1200 pga. klubmatch 
senere på dagen.  
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5. Overordnet tidsplan. 
 
Onsdag 07 SEP: 
0730   Stævnekontor på banerne åbner. 
 
0900 Første runde starter på begge baner. Rækkefordeling oplyses 

efter tilmelding. Der startes i geografisk/HCP rækkefølge. Sjæl-
lændere med lavt HCP først og Jyder med højt HCP sidst. 
 

1900 Kammeratskabsaften i Næstved Golfklub. 
 
Torsdag 08 SEP: 
0700 Stævnekontor på banerne åbner. 
0800 Gunstart på Næstved Golfbane 
0830 Gunstart på Sydsjællands Golfbane 

Startliste meddeles under kammeratskabsaftenen. 
 
Ca. 1500 Præmieoverrækkelse og stævneafslutning i  

Sydsjællands Golfklub, Mogenstrup. 
6. Økonomi 
Ydelser (transport og kostpenge) i henhold til FKOBEF nr. 11-2011. 
Stævnet er kategori B-arrangement. 
 
7. Medlemskontrol 
Der vil blive foretaget stikprøvevis medlemskontrol, jf. DMI bestemmelser for stæv-
nevirksomhed. Såfremt der konstateres ulovlig deltagelse fratages evt. præmier. 
 
8. Tilmelding 
Tilmelding fremsendes JDR idrætskontor på mail til JDR-IDRHJ  eller på tlf. 268. 
 
Tilmeldingen skal være senest 
 

Onsdag den 10. august 2011 kl. 1200. 
 
Betaling for deltagelse i kammeratskabsaften (160,00 kr.), og stablefordturnering  
(50 kr.) (i alt kr. 210,00) betales af JDRI. 
 
 
Program – inkl. startliste påregnes udsendt til deltagende Idrætsforeninger i uge 34. 
 
Spørgsmål kan rettes til Thorsten Thomsen på tlf. 30 27 91 69. 
 
 

Henning Juhl 
Henning. S. JUHL 

seniorsergent 
Jydske Dragonregiment Idrætsforeningen 
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