
20. marts 2018

IDRÆTSMEDDELELSE
Hærens Golfmesterskab 2018

På vegne af Hærens Golfafdeling indbyder Oksbøl Militære Idrætsforening til Hærens 
Golfmesterskab 2018. 

Onsdag den 23. maj 2018, kl. 1000 (gunstart)

på

Henne Golf Klubs bane, Hennebysvej 30, 6854 Henne

Deltagere i mesterskabet: Tjenstgørende personel, personel af reserven, samt pensioneret
personel i forsvaret.

Hærmester er den spiller (tjenestegørende i Hæren), der har laveste bruttoscore. 

Der spilles om den af kammerherre, Oberst N. E. Leschly, udsatte vandrepokal.

Trofæet er evig vandrende, vinderen tildeles en erkendtlighed som erindring.

Dame/Herrerække

� Der kan deltages til og med det år, hvor man fylder 34 år

� Ved mindst fem tilmeldte kvindelige golfspillere oprettes en dame
Ungsenior

� Der kan deltages fra det år, hvor man fylder 35
Senior

� Der kan deltages fra og med det år, hvor man fylder 55 år

Der spilles efter Dansk Golf Unions regler samt klubbens lokale regler.

Præmier

� Der uddeles vandrepræmier i alle mesterskabsrækker

� I stablefordturneringen tildeles præmier i.h.t. deltager antal

� Der vil være præmier (nærmest flaget) på udvalgte huller



Deltagerbetaling: 
Kr. 375,00 
Deltagerbetalingen inkluderer turneringsgebyr, deltagelse i stableford konkurrence samt, 
frokost og rangebolde. 

Tilmelding
Deltagere tilmelder sig via Golfbox.
Turneringen kan findes i Golfbox (åbnes 26. april) under faneblad ”Turneringer”. Søg på 
”Henne Golf Klub” og find ”Hærmesterskaberne 2018” ved at scrolle op/ned til den 23. maj 
2018.

Seneste tilmelding og betaling er 9. maj 2018. Tilmeldingen er bindende.
Ved udeblivelse er der ikke tilbagebetaling af turneringsgebyr. 
Tilmeldinger efter 9. maj skal ske direkte til Daniel Tonnesen.

Kontant betaling på matchdagen accepteres ikke.

Når du har tilmeldt dig via golfbox (tilmelding lukker 9 MAJ) og indbetalt 375,- på konto: 
5954-1004350 (Der kan IKKE indbetales deltagergebyr via mobile pay) sender du en 
meddelelse til KP Daniel A.S. Tonnesen på mail: HKIC-1-200D@FIIN.DK eller 
DANIELTONNESEN@GMAIL.COM. Alternativt sendes en sms på 41 38 72 25 

Praktiske oplysninger
Drivingrange er åben for deltagerne fra kl. 0730 inkl. frie bolde

Fælles velkomst i klubhuset kl. 0900 

Gunstart kl. 1000

Frokost og præmieoverrækkelse fra ca. kl. 1400. Drikkevarer for egen regning.

Prøverunde den 25. maj kan bookes via golfbox, pris 200,-. Ved booking oplys om 
”Hærmesterskab”.

Ved minimum fire deltagere arrangeres fælles transport fra Aalborg Kaserner. Husk 
POLO!!

Af hensyn til fælles transport på dagen og tilskud fra AKIF, sendes mail med navn og DGU
nr. til TRR-MPSTN03@FIIN.DK senest 10. maj 2018.

Venlig hilsen

Orla Norman Madsen
Formand, AKIF Golf


