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Idrætsinformation 16/2013 
 

                                                                                                         
     30-05-2013 

 
Til 
JDRI medlemmer.  
 
 
Emne: 
 Indbydelse til forbundsmesterskabet i golf 2013.  
 
Ref.:  
a. DMI stævnekalender 2013.  
b. DMI Love og bestemmelser, Kap. 18 (Golf)  
 
Bilag:  
Nyt kapitel 18 (bestemmelser for golf, MAJ 2012).  
Liste med mulige indkvarteringer steder.  
1. Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) indbyder hermed til deltagelse i forbundsme-
sterskab i golf 2013, der afholdes:  
 

MAN 02 – TIR 03 SEP 2013 
 

På Skjoldenæsholm med Robert Trent Jones Jr. + Old Course med Idrætsforeningen 
Forsvarets Materieltjeneste, (IFMT) som arrangør.  
 
2. Generelt  
Forbundsmesterskaberne gennemføres i henhold til DMI Love og Bestemmelser for 
stævnevirksomhed, jf. ref. b.  
 
Stævneleder og kontaktperson:  
SSG Bjørn Stephensen  
Mobil: 2092 1349  
FIIN: FMT-P-KABM08 eller bjorn@mil.dk  
 
Stævneassistent:  
MJ Peter Gyde Hansen  
Mobil: 4172 4942  
Fiin: FMT-I-KLS02 eller FMT-LU-NFP03  
 
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 
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flere tilmeldte end banernes kapacitet kan klare, vil højeste handicap blive fravalgt 
først. Alle idrætsforeninger er dog garanteret minimum fire pladser, således man kan 
deltage i holdmesterskabet.  
Golfturneringen gennemføres som en individuel turnering og en holdkonkurrence for 4-
mands hold.  
I den individuelle turnering spilles der både slagspil scratch og stableford.  
 
Der spilles i følgende rækker:  
 
 He rre ræ kke n, hcp. 0 - 15, SLAGSPIL, max. 49 år i stævneåret  

 S e niorræ kke n, 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 følgende:  
 
 S pilforme r/ræ kke r a fgø re s  nå r de lta ge ra nta lle t e r ke ndt. S la gs pils da me ræ kke n gen-
nemføres 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 runden på Robert Trent Jones Jr. 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 nærområdet – se bilag.  
Samt nærliggende militære steder som Skalstrup, Slagelse og Korsør.  
Kan bookes via FBE-BOOKING….  
 
Husk at gøre opmærksom på, at I deltager i Forbundsmesterskabet i GOLF 
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Forplejning: Ved egen foranstaltning.  
Ved kammeratskabsaften 02 SEP kl. 1900 Skjoldenæsholms Golfklub serveres der et 
grill arrangement m. tilbehør til en pris á kr. 150,- inkl. velkomstdrink.  
Tilmelding til kammeratskabsaften er bindende og foretages ifm. tilmelding til me-
sterskabet med betaling.  
 
Under turneringen vil baneservice køre rundt på banerne og sælge vand, sodavand, 
chokolade, frugt og sandwich.  
 
Transport: Ved egen foranstaltning.  
 
Prøverunde:  
Der er mulighed for prøverunder lørdag og søndag den 31AUG og 01 SEP.  
Greenfee kun 200,- pr bane.(der skal bookes tid i golfbox)  
 
Andet:  
Der kan tilkøbes følgende:  
Baneguides kr. 25,-  
Træningsbolde kr. 25,-  
Leje af trolley kr. 30,-  
Leje af buggy kr. 200,-  
Proshop er åben fra kl. 09.00 begge dage.  
Der gøres opmærksom på, at ingen af ovennævnte priser kan kombineres med øvri-ge 
rabatordninger.  
 
5. Overordnet tidsplan.  
 
Mandag 02 SEP:  
0730 Udlevering af scorekort.  
0900 Første start på begge baner.  
1900 Velkomst drink  
1910 Middag/kammeratskabsaften på Skjoldenæsholm Golf Club.  
 
Tirsdag 03 SEP:  
0730 Udlevering af scorekort.  
0900 Gunstart på begge baner.  
Startliste meddeles senest ifm. kammeratskabsaften.  
Ca. 1530 Præmieoverrækkelse ved GL P.P. Olsen og tak for denne gang.  
 
6. Økonomi  
Ydelser (transport og kostpenge) i henhold til FKOBEF nr. 03-2012.  
Stævnet er et 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. 
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8. Tilmelding  
Tilmelding foretages gennem: WWW.GOLF.DK -> GOLFBOX  
Søg på: FORBUNDSMESTERSKABET DMI – eller følgende link.  
 
http://www.golfbox.dk/livescoring/matchsetup.asp?tour={BDB02783-4A74-4871-8F5B-
B27088CEDD42}&usegolfdkskin=1&noHeader=1&origin=www.golf.dk  
 
HUSK at indtaste, hvilken idrætsforening du kommer fra.  
Tilmelding senest:  
 

Mandag den 19. august 2013 kl. 1200. 
 
Betaling for deltagelse i kammeratskabsaften (kr. 150,00), og stableford turnering  
(kr. 50,00) (i alt kr. 200,00) skal indbetales til IFMT. 
Kammeratskabsaften betales af JDRI.  
 
Konto: Reg.nr.: 6506 Kontonr.: 3060205239  
Meddelelse til modtager, eks.: DMI samt Navn og IF.  
 
Program – inkl. startliste påregnes udsendt til deltagende Idrætsforeninger i uge 34, samt 
sendes til alle deltagere via GOLFBOX. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Henning Juhl 
chefsergent 

Jydske Dragonregiments Idrætsforening 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 


