
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 



Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) og Søværnets Idrætsforening Aarhus (SIF ÅRH) indbyder til forbundsmester-

skaber i Golf: 

 

Mandag 12. – Tirsdag 13. september 2022 

 

Tilmelding:  Tilmelding sker via Golfbox. Søg ”DMI” via Åbne Turneringer i Golfbox eller anvend dette 

link: (DMI Forbundsmesterskab 2022).   

Husk at angive idrætsforening ved tilmelding – brug det fulde navn, ikke forkortelsen. 

Senest d. 29. juli. 

 

Betaling for sideløbende stablefordturnering og/eller kammeratskabsaften foretages  

senest 29. juli til Mobile Pay Box: 7958ZM (Syv-Ni-Fem-Otte-Zulu-Mike) SIF Aarhus.  

Meddelelse til modtager: DMI samt Navn og Idrætsforening (her forkortet).  

 

Rækker: I den individuelle konkurrence spilles der både slagspil scratch og stableford. Der spilles i 

følgende rækker:  

 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  

Damerækken – kræver mindst 5 spillere max. 20,0   Slagspil scratch  K  

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  

 

Spilleregler: Forbundsmesterskaberne gennemføres i henhold til DMI Love og bestemmelser, kap. 18 

(Golf). Golfturneringen gennemføres med en individuel og en holdkonkurrence for 4-mands 

hold. Er der 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. 

 

Stableford: Sideløbende spilles en frivillig stableford turnering for alle deltagere, denne pris er kr. 50. 

Tilmelding til den sideløbende stableford turnering er bindende og foretages på Golfbox. Kun 

runden i Aarhus Golf Club er tællende til denne turnering, som inddeles i 3 rækker jævnt 

fordelt jf. handicap. Der vil også være præmier i denne turnering.  

 

Scores:  Der anvendes udelukkende elektronisk registrering af scores under stævnet. 

Indtastningskode til scores medsendes starttiden til den enkelte. Det anbefales at spillerne 

forud har installeret Golfbox App på deres telefon. Der skal dog føres min. et scorekort i hver 

bold som sikkerhed, hvis der sker nedbrud på Golfbox. Såfremt spilleren efterfølgende vil 

have reguleret sit handicap, indtastes egen score manuelt ud fra resultatlisten og sendes til 

godkendelse ved sin markør i bolden. 
 
Økonomi:   Ydelser (transport og kostpenge) i henhold til FSK Idrætsbefaling Militær Idræts, Nr. 01-

2022. Stævnet er et ”Kategori C-arrangement, hvilket er ensbetydende med, at der kan 
anvendes arbejdstid til deltagelse i arrangementet. Udgifter konteres under anvendelse af 
egen idrætsforenings ordrenummer. 

 

Kammeratskabsaften: Finder sted d. 12 SEP kl. 18.30 i UNICO på Aarhus Golf Club, med en middag til kr. 150,-. 

Der kan købes vand, øl og vin til maden. Tilmelding til kammeratskabsaften er bindende og 

foretages også på Golfbox. 

 
Indkvartering:  Ved egen foranstaltning. Ordrenr. 343254 kan udelukkende bruges i forbindelse booking af 

militær indkvartering. SIF ARH råder over et antal værelser i Sundhedstjenestens bygning i 

Aabyhøj, der kan bookes direkte via mail til Susanna Graabæk: FSK-P-KPU05@mil.dk. 

Værelserne tildeles efter princippet først til mølle. 

 

Prøverunde: Der er mulighed for prøverunde til 250,- på banerne i weekenden op til forbunds-

mesterskaberne. Der skal bookes tid via sekretariatet på de respektive baner, hvor del-

tagelse i DMI skal nævnes ved booking, og kan ikke kombineres med andre rabatordninger. 

 

https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/?language=1030#/competition/2503403/info
https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/?language=1030#/competition/2503403/info
https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/?language=1030#/competition/2503403/info
https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/?language=1030#/competition/2503403/info
https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/?language=1030#/competition/2503403/info


Tidsplan:  Mandag d. 12. september:  

0730 Udlevering af scorekort på begge baner. 

0900 Første start på begge baner.  

1800 Velkomst & middag/kammeratskabsaften i restaurant UNICO i Aarhus Golf Club. 

 

Tirsdag d. 13. september:  

0730 Udlevering af scorekort på begge baner.  

0900 Gunstart på begge baner.  

Startliste meddeles senest under kammeratskabsaften d. 12. september via Golfbox. 

Ca. 1500 Præmieoverrækkelse og tak for denne gang i Aarhus Adal Golf Club.  

 
Kontaktperson:  Stævneleder OK Jan Bøcker Johansen, Mobil: 31 47 66 65,  

Mail: jaybee@outlook.dk  

 

 


