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Idrætsinformation 16/2017 
 

                                                                                                         
     15-05-2017 

 
Til 
JDRI medlemmer.  
  
Emne: 
Indbydelse til forbundsmesterskabet i golf 2017.  
 
1. Indledning  
Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) indbyder hermed til deltagelse i forbundsmester- 
skabet i golf 2017, der gennemføres  

 
MAN 28 AUG – TIR 29 AUG 2017 

 
i Silkeborg Ry Golfklub med Idrætsforeningen Flyvestation Karup som arrangør.  
 
2. Generelt  
Forbundsmesterskabet i golf gennemføres som en individuel turnering og som en hold-
turnering, idrætsforeningerne mod hinanden. Afhængig af hcp. spilles der både slagspil 
scratch og stableford, med et maksimalt hcp. for herre på 36 og for damer på 40.  
Man skal være registreret med et EGA-handicap for at kunne deltage.  
 
Maksimalt deltagerantal er 180. Alle idrætsforeninger er dog garanteret minimum 4 
pladser, således at alle idrætsforeninger kan deltage i holdmesterskabet. Såfremt der er 
flere end 180 tilmeldte, sorteres deltagere fra jf. ref. b.  
 
3. Rækkeinddeling 
I den individuelle turnering spilles der ud fra følgende rækkeinddeling:  
(Bedes anført ved henvendelse)  
 

RÆKKE HCP SPILFORM KØN 
Herrerækken  

max. 49 år i stævneåret max. 15,0 Slagspil scratch M 

Seniorrækken  
min. 50 år i stævneåret max. 15,0 Slagspil scratch M 

A-rækken 15,1 – 40,0 33% af spillerne Stableford M/K 
B-rækken 15,1 – 40,0 33% af spillerne Stableford M/K 
C-rækken 15,1 – 40,0 33% af spillerne  Stableford  M/K  

Damerækken 
Ingen aldersbegrænsning max. 20,0  Slagspil scratch  K  
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Forbundsmesteren er den spiller i herrerækken, der har den laveste bruttoscore.  

 
• Spillere i herre- og seniorrækken med hcp. mellem 10,0 og 15,0 kan vælge om 

de vil spille i slagspilsrækken eller stablefordrækken.  
• Slagspilsdamerækken gennemføres kun ved minimum 5 tilmeldte damer med 

max. hcp. 20,0  
• Såfremt slagspilsdamerækken oprettes, fordeles øvrige damespillere i A, B og C 

rækken.  
• Spillere fra senior- og damerækken, kan vælge at spille i herrerrækken med det 

formål at spille om at blive forbundsmester.  
 
I Holdturneringen spilles der på følgende måde:  
• Der spilles i én række.  
• Idrætsforeningernes hold udgøres af de samlet 4 bedste stablefordscores fra  

hver forening. Alle rækker tæller.  
 
4. Sideløbende stableforturnering  
Der gennemføres sideløbende med forbundsmesterskabet en stableford turnering for 
alle deltagere. Turneringen er frivillig at deltage i og koster kr. 50. Tilmelding er binden-
de og foretages samtidig med tilmelding til mesterskabet. 
Det er kun runden på Silkeborgbanen der er tællende i denne turnering, der inddeles i 
2-3 rækker afhængig af antal deltagere.  
 
5. Indkvartering  
Der er mulighed for indkvartering i enkelt- eller dobbeltværelse på Flyvestation Ka- rup. 
Bestilling af indkvartering foretages som én samlet bestilling fra idrætsforeningen ved at 
sende en mail til lassesoegaard@mil.dk  
 
6. Forplejning: 
Der afholdes kammeratskabsaften med middag på Flyvestation Karup den 28. august. 
Prisen for deltagelse i kammeratskabsaften er kr. 150 pr. person, som JDRI betaler for 
JDRI medlemmer.  
Tilmelding til kammeratskabsaften er bindende og foretages ifm. tilmeldingen til mester-
skabet.  
 
7. Transport:  
Ved egen foranstaltning  
 
8. Tilmelding og betaling: 
Tilmelding til OL Jesper Møller-Pedersen på mail JDR-5B-CH@MIL.DK som tilmelder 
JDRI personel via Golfbox. Søg på DMI 2017 i Golfbox.  
 

Tilmeldingsfrist er 30 JUNI 2017 
 
Betaling for deltagelse i kammeratskabsaften og/eller stablefordturnering foretages så 
vidt muligt som én samlet betaling fra idrætsforeningen til kontonr. 7644 – 2003687. 
Påfør meddelelse til modtager: DMI samt idrætsforening, POC og mobilnr.  
 

Betalingsfrist er 30 JUNI 2017 
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9. Prøverunde: 
Der er mulighed for at prøvespille banerne til max. kr. 350. Dette tilbud gælder fra man-
dag den 21. august og frem til stævnestart. 
Tid bookes ved at sende en mail til finn@srgolf.dk Husk at skrive at det er i forbin- delse 
med deltagelse i DMI forbundsmesterskaber.  
 
10. Program:  
Endeligt program tilgår jf. ref. b.  
 
MANDAG 28 AUG  
Fra 0800 Udlevering af scorekort. 
0900        Første start på begge baner. 
1900        Kammeratskabsaften. 
 
TIRSDAG 29 AUG  
Fra 0800 Udlevering af scorekort. 
0930       Gunstart på begge baner. 
Ca. 1500 Præmieoverrækkelse på Silkeborgbanen. 
 
11. Stævneledelse og kontaktpersoner:  
KN Lasse Søegaard 
Mobil: 2683 5978 
FIIN: VFK-F-PDK114 eller mail: lassesoegaard@mil.dk  
 
OS Kim Rasmussen 
Mobil: 2556 1169 
FIIN: HW-LSS004 eller mail: khr69@live.dk  
 
 
 
 

Henning Juhl 
Jydske Dragonregiments Idrætsforening 


