DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUND
Protektor: Hans Kgl. Højhed Kronprinsen

Medlem af Danmarks Idrætsforbund
Høveltegård, Ellebækvej 2A, 3460 Birkerød
Tlf.: 2210 0950
www.dmif.dk mail: dmif@dmif.dk

Nr.: 102.3
Dato: 08 JUN 2021
Til
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Emne:
Indbydelse til DMI forbundsmesterskabet i Golf 2021.
Ref.:
a. DMI stævnekalender 2021.
b. DMI Love og bestemmelser, kap. 18 (Golf).
c. FSK Idrætsbefaling nr. 01-2021 af 07 JAN 2021.

1. Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) indbyder hermed til deltagelse i forbundsmesterskabet i golf 2021, der gennemføres
MAN 06 – TIR 07 SEP 2021
i Falster Golfklub og Sydsjællands Golf Club, med Vordingborg Garnisons Idrætsforeningen (VGI) som arrangør.
Stævneledelse og kontaktpersoner:
Stævneleder MJ H.Ø. Nielsen
Mobil: 25 57 58 05
Mail: HJK-LDGSE@mil.dk
2. Generelt
Forbundsmesterskaberne gennemføres i henhold til DMI Love og Bestemmelser for
stævnevirksomhed (Se ref. b)
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.
3. Rækkeinddeling
I den individuelle konkurrence spilles der både slagspil scratch og stableford.
Der spilles i følgende rækker:

Række
Herrerækken
max. 49 år i stævneåret
Seniorrækken
min. 50 år i stævneåret
Damerækken

HCP
max. 10,0

SPILFORM
Slagspil scratch

KØN
M

max. 10,0

Slagspil scratch

M

max. 20,0

Slagspil scratch

K

10,1 – 40
33% af spillerne
10,1 – 40
33% af spillerne
10,1 – 40
33% af spillerne

Stableford

M/K

Stableford

M/K

Stableford

M/K

Ingen aldersbegrænsning

A-rækken
B-rækken
C-rækken

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.
4. 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 Sydsjællands Golfklub er tællende til denne turnering som inddeles i 3
rækker jævnt fordelt jf. handicap. Der vil også være præmier i denne turnering.
5. Indkvartering, forplejning og transport.
Indkvartering:
- Ved egen foranstaltning kan der bookes kvarter på Vordingborg Kaserne. Bookning
sker via MITFES. Ikke uanede kvarterer er til rådighed, så der er flg. alternativer.
- Vordingborg Garnisons Idrætsforening råder over et antal 4 mands
belægningsstuer, der kan bookes direkte via mail til stævneleder på HJKLDGSE@MIL.DK eller Vordingborg Vandrehjem kan være en mulighed.
Følgende ordrenr. 343254 kan bruges i forbindelse booking af militær indkvartering.
ORDRENR: 343254 MÅ KUN BRUGES TIL BESTILLING AF MILITÆR
INDKVARTERING!!!
Forplejning:
Ved egen foranstaltning.
Ved kammeratskabsaften 06 SEP kl. 18.30 i cafeteriet på Vordingborg kaserne serveres
buffet med to varme retter og dessert til en pris á kr. 125,-. I prisen er en sodavand
inkluderet. Der kan købes øl og vin til maden. Derefter er der hyggeligt samvær i

konstabelmessen. Tilmelding til kammeratskabsaften er bindende og foretages i
forbindelse med tilmelding til mesterskabet.
Der kan købes morgenmad i Forsvarets kantine mandag og tirsdag morgen.
Der er mulighed for at købe forplejning i klubhuset på begge baner.
Transport:
Ved egen foranstaltning.
6. Prøverunde.
Der er mulighed for prøverunde til halv greenfee på banerne i ugen op til
forbundsmesterskaberne. (der skal bookes tid via sekretariatet på de respektive baner,
hvor deltagelse i DMI skal nævnes ved booking).
7. Andet.
Ingen af ovennævnte priser kan kombineres med øvrige eksisterende rabatordninger.
8. Overordnet tidsplan.
Mandag 06 SEP:
0730 Afhentning og udlevering af scorekort på begge baner.
0900 Første start på begge baner.
1800 Velkomst & middag/kammeratskabsaften i cafeteriet på Vordingborg Kaserne.
Tirsdag 07 SEP:
0730 Afhentning og udlevering af scorekort på begge baner.
0900 Gunstart på begge baner.
Startliste meddeles senest under kammeratskabsaften d. 06 SEP 2021 via Golfbox.
Ca. 1500 Præmieoverrækkelse og tak for denne gang i Sydsjælland Golfklub.
9. Økonomi.
Ydelser (transport og kostpenge). Stævnet er et kategori C-arrangement.
Kategori C: Der kan ikke anvendes arbejdstid til deltagelse, planlægning og
gennemførelse af aktiviteten, dog undtaget værnepligtigt personel. 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. Tilmelding
Tilmelding sker via Golfbox. Søg ”DMI” via Åbne Turneringer i Golfbox eller anvend dette
link: (DMI Forbundsmesterskab 2021).

Tilmeldingsfrist er 14. august 2021
Husk at angive idrætsforening ved tilmelding – brug det fulde navn, ikke forkortelsen.

Betaling for sideløbende stablefordturnering og/eller kammeratskabsaften foretages
senest 14. august til følgende konto: Reg. 1551 Konto 10365406. Mobile Pay: 11376
Meddelelse til modtager: DMI samt Navn og Idrætsforening.

Med venlig hilsen

Jan Vesthede
Vicegeneralsekretær

