
 

 
10 JUL 2020 

 

IDRÆTSMEDDELELSE 
 

DMI afvikler forbundsmesterskaber i golf  
MAN 07 – TIR 08 SEP 2020 

 
Mesterskaberne gennemføres på Haderslev Golfklub og Royal Oak 
Golf Club, med Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup (IFS) som 

arrangør. 
. 

 
1. Generelt 
Golfturneringen gennemføres med en individuel og en holdkonkurrence for 4-
mands hold. 
 
Der gøres opmærksom på, at der som udgangspunkt ingen restriktioner er i 
antallet af tilmeldte fra idrætsforeningerne. Såfremt der er flere tilmeldte end 
banernes kapacitet vil højeste handicap blive fravalgt først. Alle idrætsforeninger 
er dog garanteret minimum fire pladser, således man kan deltage i 
holdmesterskabet. 
 
2. Deltagere og rækkeinddeling 
I den individuelle konkurrence spilles der både slagspil scratch og stableford. 
Der spilles i følgende rækker: 
 
Række HCP SPILFORM KØN 
Herrerækken 
max. 49 år i 
stævneåret 

max. 10,0 Slagspil scratch M 

Seniorrækken 
min. 50 år i 
stævneåret 

max. 10,0 Slagspil scratch M 

A-rækken 10,1 – 40 
33% af spillerne 

Stableford M/K 

B-rækken 10,1 – 40 
33% af spillerne 

Stableford M/K 

C-rækken 10,1 – 40 
33% af spillerne 

Stableford M/K 



Damerækken 
Ingen 
aldersbegrænsning 

max. 20,0  Slagspil scratch K 

 
Forbundsmester er den spiller, uanset række, der har den laveste bruttoscore. 
 
For damespillere gælder der følgende: 
Slagspilsdamerækken gennemføres kun ved minimum 5 tilmeldte damer under 
hcp. 20. 
Såfremt der oprettes en slagspilsdamerække, fordeles øvrige spillere i A, B og C 
rækken.  
 
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. 
 
3. Sideløbende Stablefordturnering. 
Sideløbende spilles en Stablefordturnering for alle deltagere. Det er frivilligt, 
om man vil deltage i denne ekstra turnering. Pris for deltagelse er kr. 50. 
Tilmelding til den sideløbende stableford turnering er bindende og foretages 
ifm. tilmelding til mesterskabet. 
 
Kun runden i Haderslev Golfklub er tællende til denne turnering som inddeles i 
3 rækker jævnt fordelt jf. handicap. Der vil også være præmier i denne 
turnering. 
 
4. Forplejning 
Ved egen foranstaltning 
 
Ved kammeratskabsaften 07 SEP kl. 18.00 i cafeteriet på Flyvestation 
Skrydstrup serveres buffet med to varme retter og dessert til en pris á kr. 95,- 
I prisen er en sodavand inkluderet. Der kan købes øl og vin til maden. Derefter 
er der hyggeligt samvær i messen. Tilmelding til kammeratskabsaften er 
bindende og foretages i forbindelse med tilmelding til mesterskabet. 
 
Der kan købes morgenmad i Forsvarets kantiner mandag og tirsdag morgen. 
 
Under turneringen vil baneservice køre rundt på banen i Haderslev og sælge 
vand, sodavand, chokolade m.m. Derudover er der mulighed for at købe 
forplejning i klubhuset begge steder. 
 
5. Tilmelding og betaling 
Tilmelding sker via Golfbox. Søg ”DMI” via Åbne Turneringer i Golfbox eller 
anvend dette link: (DMI Forbundsmesterskab 2020).  
 
Tilmeldingsfrist er 14. august 2020 
 
Husk at angive idrætsforening ved tilmelding. 
 
Betaling for sideløbende stablefordturnering og/eller kammeratskabsaften 
foretages senest 14. august til følgende konto: Reg.nr. 9892 kontonr. 
3060435390.  



Meddelelse til modtager: DMI samt Navn og IF. 
 
6. Prøverunde 
Der er mulighed for prøverunde på banerne. 
I Haderslev Golfklub kan man ringe og bestille en prøverunde i ugen op til DMI 
mesterskaberne for kr. 200,-.  
I Royal Oak Golf Club kan man ringe og bestille en prøverunde for kr. 200,00 
pr. person i perioden frem til DMI mesterskaberne (der skal bookes tid via 
sekretariatet på respektive baner, hvor deltagelse i DMI skal nævnes ved 
booking)  
BEMÆRK: at der om lørdagen op til DMI mesterskaberne afholdes PRO AM i 
Haderslev Golfklub, hvorfor der er meget begrænsede tider denne dag. 
 
7. Andet 
Der kan tilkøbes golfbiler (Haderslev 50,- for den første time og derefter 25,- 
kr. pr. ½ time og Royal Oak 200,00 for en runde, dog kun tilladt ved 
prøverunde). Der gøres opmærksom på at ingen af ovennævnte priser kan 
kombineres med øvrige eksisterende rabatordninger. 
 
 
8. Overordnet tidsplan. 
 
Mandag 07 SEP: 
0730 Afhentning og udlevering af scorekort på begge baner. 
0900 Første start på begge baner. 
1800 Velkomst & middag/kammeratskabsaften i cafeteriet på Flyvestation 
Skrydstrup. 
 
Tirsdag 08 SEP: 
0730 Afhentning og udlevering af scorekort på begge baner 
0900 Gunstart på begge baner 
Startliste meddeles senest under kammeratskabsaften d. 07 SEP 2020 via 
Golfbox. 
1500 ca. Præmieoverrækkelse og tak for denne gang i Haderslev Golfklub. 

 
9. Økonomi 
Ydelser (transport og kostpenge) jf. ref. c.  
Stævnet er et kategori C-arrangement, ” Ved deltagelse i kategori C 
aktiviteter, der placeres inden for normal arbejdstid, kan deltagelse ske under 
anvendelse af arbejdstid. 
Deltagelse må ikke medføre optjening af merarbejde jævnfør reference a.”  
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. 
 
11. Indkvartering og TP 
Der er forhåndsbestilt enkeltværelser FSN Skrydstrup. 
  



Er der flere end 4 der ønsker TP fra ALBKAS arrangeres dette med afgang 
søndag eftermiddag. 
 
Melding til undertegnede ved ønske om TP og indkvartering senest 14 AUG 
2020. 
 
Lars Toft 
Formand boldspil AKIF 
Trr-mp-S707@mil.dk 
mob.: 2542 8009 
 
 


