
01. april 2019

IDRÆTSMEDDELELSE
Hærmesterskabet i golf 2019

Aalborg Kasernes Idrætsforening indbyder herved til Hærmesterskabet i golf 2019.

Tid og sted

Tirsdag d. 4. juni 2019, med gunstart kl. 0930.
Blokhus Golfcenters bane, Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup

Deltagerbetaling

Deltagergebyr andrager kr. 350,- som inkluderer greenfee (ingen rabatordninger!), frokost,
range bolde og deltagelse i stablefordturneringen. Drikkevarer er for egen regning.

Tilmelding 

Deltagere tilmelder sig enkeltvis via Golfbox. Turneringen kan findes i Golfbox under 
faneblad ”Turneringer”. Søg på ”Blokhus Golfklub” og find ”Hærmesterskabet 2019”. 

Seneste tilmelding og betaling er 20. maj 2019. Tilmeldingen er bindende og foretages 
enkeltvis ved at overføre kr. 350,- til nedenstående konto 

Reg. 7363 konto nr. 1058648

Gebyr tilbagebetales ikke ved udeblivelse, ligesom kontant betalingen på matchdagen ikke
accepteres.

Husk i forbindelse med betalingen at angive DGU nr., fulde navn, samt telefonnr. Send 
evt. mail til TRR-MP-S705@MIL.DK



Praktiske oplysninger

Driving range er åben for deltagerne fra kl. 0730. incl. frie bolde.
Fælles velkomst i klubhuset kl. 0845.
Gunstart kl. 0930.
Frokost og præmieoverrækkelse fra ca. 1400.

Prøvespil/overnatning

Der er mulighed for prøvespil dagen før til ½ greenfee (kr. 200,-) Normalpris er kr. 400,- 
Booking sker direkte til Blokhus Golfcenter. Der oplyses navn og ”Hærmesterskab”

I forbindelse med prøvespil af banen dagen før, tilbyder Blokhus Golfcenter overnatning i 
tilhørende ferielejligheder ved golfbanen fra d. 3. til d. 4. juni til kr. 500,- (dette incl. 
greenfee til d. 3. og morgenmad d. 4.). pr. person
Booking sker direkte til Blokhus Golfcenter. Der oplyses navn og ”Hærmesterskab”

Der forefindes derudover militære overnatningsmuligheder (for egen regning) på Aalborg 
Kaserner og Flyvestation Aalborg hhv. 31 og 23 km fra golfbanen. 

Venlig hilsen

Orla Norman Madsen
Formand, AKIF Golf

Bilag 01 – Indbydelse �l Hærmesterskaber i Golf 2019.



HÆRMESTERSKABERNE I GOLF 2018.

MATCHPROPORTIONER

Mesterskaberne

� Deltagere i mesterskabet: Tjenstgørende personel, personel af reserven, samt 
pensioneret personel i forsvaret (af Hæren).

Dame/Herrerække

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

� Ved mindst 5 tilmeldte kvindelige golfspillere oprettes en damerække.

Ungsenior

� Der kan deltages fra det år, hvori man fylder 35 år.

Senior:

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

Generelt

� 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 evigt vandrende. Vinderen tildeles en erkendtlighed som erindring.

Sideløbende stablefordturnering.

� Max deltagerantal er 100, max handicap 36.

� Turneringen er åben for familie og spillere fra eller med tilknytning til Hæren (inkl. 
Pensionister og personel på TUL)

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. deltagerantal.

� Der vil være hulpræmier (nærmest flaget) på udvalgte huller.

Bilag 02: Matchpropor�oner – Hærmesterskab i Golf 2019


