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IDRÆTSMEDDELELSE
DMI afvikler forbundsmesterskaber i golf 

12-13 SEP 2018

Mesterskaberne foregår på Sæby Golfklub og Dronninglund
Golfklubs baner

 med Idrætsforening Frederikshavn som arrangør.

1. Generelt

Forbundsmesterskabet i golf gennemføres som en individuel turnering og som en 
holdturnering, 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.

2. Deltagere

I den individuelle konkurrence spilles der ud fra følgende rækkeinddeling.

RÆKKE HCP SPILFORM KØN
HERRE
Max. 49 år i stævneåret

max. 15,0 Slagspil scratch M

SENIOR
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

DAME
Ingen aldersbegrænsning

Max. 20,0 Slagspil scratch K



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 damespiller i A, B
og C rækken

• Spillere fra senior- og damerækken, kan vælge at spille i herrerækken 
med det formål at spille om at blive forbundsmester

I Holdturneringen spilles der på følgende måde:

• Der spilles i én række
• Idrætsforeningerne hold udgøres af de samlet 4 bedste stablefordscores 

fra hver forening. Alle rækker tæller.

3. Sideløbende stablefordturnering

Der gennemføres sideløbende med forbundsmesterskabet en stableford 
turnering for alle deltagere. Turneringen er frivillig at deltage i og koster kr. 
50. Tilmelding er bindende og foretages ved at indbetale på 

konto 4780 – 4780255528

med angivelse af DGU nr. og navn. 
Det er kun runden på førstedagen, der er tællende i denne turnering, der 
inddeles i 1–2 rækker, afhængig af antal deltagere. 

4. Forplejning

Der kan bestilles banesandwich inkl. ½ l sodavand til kr. 60,00 enten på 
Golfbox ved tilmelding eller på telefon senest dagen før.
Sæby Golfklub: 26 12 08 90
Dronninglund Golfklub 33 15 10 20

5. Tilmelding og betaling

Tilmelding til turneringen foretages via Golfbox. Søg på DMI 2018.
Sideløbende stablefordturnering, se pkt 3.

Tilmeldingsfrist er 31 AUG 2018

6. Prøverunde



Der er mulighed for at prøvespille banerne til nedsat greenfee. Dette tilbud 
gælder fra tirsdag d. 30 AUG og frem til stævnestart.

Booking Dronninglund: Mail info@dronninglund-golfklub.dk eller tlf. 33 15 10 
20
Greenfee: Hverdag kr. 175,00 og weekend kr. 200,00
Booking Sæby: Golfbox, ved indtjek vælges ”ændre pris” og prøverunde DMI.
Greenfee: Alle dage kr. 190,00

7. Program

Tentativt program:

Onsdag 12 SEP  
Fra 0800 Udlevering af scorekort
0900 Første start på begge baner
Aften Kammeratskabsaften

Torsdag 13 SEP
Fra 0800 Udlevering af scorekort
0930 Gunstart på begge baner
Ca. 1500 Præmieoverrækkelse i Dronninglund Golfklub

Endeligt program tilgår deltagerne senest 4 SEP 2018

8. Stævneledelse og kontaktpersoner:

Tommy Jensen, SIF Golfudvalg
Mobil: 41 89 29 48
Mail: tommyvjensen@hotmail.com

9. Økonomi

Ydelser (transport og kostpenge) i henhold til gældende bestemmelser: 
Stævnet er et kategori C-arrangement. Kategori C: Der gives daglig tjeneste til
deltagelse, planlægning og gennemførelse af aktiviteten. Øvrige ydelser jf. 
kategori B.

10. Medlemskontrol

Der vil blive foretaget stikprøvevis medlemskontrol, jf. DMI bestemmelser for 
stævnevirksomhed. Såfremt der konstateres ulovlig deltagelse fratages evt. 
præmier.

O.N. Madsen
Formand/golfudvalget
Trr-mpstn03@mil.dk
mob.: 26280421


