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                                                                                                            (Bedes anført ved henvendelse) 

Til 
Idrætsforeninger m.fl. 
 
Emne: 

Indbydelse til forbundsmesterskabet i golf 2019. 

 
Ref.: 
a. DMI stævnekalender 2019. 
b. DMI Love og bestemmelser, kap. 18 (Golf). 

 

1. Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) indbyder hermed til deltagelse i forbundsme-
sterskabet i golf 2019, der gennemføres 
 

MAN 02 – TIR 03 SEP 2019 
 
i Varde Golfklub og Breinholtgård Golfklub (Skoven-Sletten), med Idrætsforeningen 
Varde Garnision (IVG) som arrangør. 

 

Stævneledelse og kontaktpersoner: 
Stævneleder SSG Morten Vendelbo  
Mobil: 4138 5512 
Mail: EFR-2B-301A@mil.dk 
 
Konkurrenceleder SSG Thomas Daugaard  
Mobil: 4138 5506 
Mail: EFR-1B-S40B@mil.dk 
 
Hjælper OKS-1, Michael Laurits Nielsen 
Mobil: 2093 1821 
Mail: EFR-G-ADM04@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 kapa-
citet, vil højeste handicap blive fravalgt først. Alle idrætsforeninger er dog garanteret 
minimum fire pladser, således man kan deltage i holdmesterskabet. 

 

Nr.: 102.3 - 020 

Dato: 06 JUN 2019 
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3. 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 aldersbegræns-

ning 

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. 

 

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 mester-
skabet. 
 
Kun runden i Varde 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 på Forsvarets fælles booking- og serviceportal 
https://fms.iss.biz/fesdk/ i Varde eller Oksbøl. Følgende ordrenr. 336911 kan bruges i 
forbindelse booking af militær indkvartering.  

ORDRENR: 336911 MÅ KUN BRUGES TIL BESTILLING AF MILITÆR INDKVAR-

TERING!!!  

https://fms.iss.biz/fesdk/
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Forplejning: 
Ved egen foranstaltning. 
 
Ved kammeratskabsaften 02 SEP kl. 18.00 i restaurant på Varde Golfklub serveres 
stegt flæsk ad libitum til en pris á kr. 100,-. Derefter er der hyggeligt samvær. Tilmel-
ding 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 klubbernes baneservice køre rundt på banerne og sælge vand, 
sodavand, chokolade m.m. 

 

Transport: 
Ved egen foranstaltning. 
 

6. Prøverunde. 
Der er mulighed for prøverunde på banerne i Varde golfklub og Breinholtgård Golf-
klub (Skoven-Sletten) for kr. 150,00 pr. person i ugen op til DMI mesterskaberne (der 
skal bookes tid via Golfboks/via sekretariatet på respektive baner) BEMÆRK der i 
weekenden op til DMI mesterskaberne på begge baner afholdes klubmesterskaber 
for klubbernes egne medlemmer, hvorfor der er meget begrænsede tider. 

 

7. Andet. 
Der kan tilkøbes baneguides (Varde kr. 20,00 og Breinholtgård kr. 20,00), trænings-
bolde er gratis på begge baner, leje af trolleys (Varde kr. 40,00 og Breinholtgård kr. 
40,00) og golfbiler (Varde 250,00 og Breinholtgård 200,00 for en runde, dog kun til-
ladt ved prøverunde). Der gøres opmærksom på at ingen af ovennævnte priser kan 
kombineres med øvrige eksisterende rabatordninger. 

 

8. Overordnet tidsplan. 

 

Mandag 02 SEP: 
0730 Afhentning og udlevering af scorekort på begge baner. 
0900 Første start på begge baner. 
1800 Velkomst & middag/kammeratskabsaften i Varde Golfklub  
 

Tirsdag 03 SEP: 
0730 Afhentning og udlevering af scorekort på begge baner 
0900 Gunstart på begge baner 
Startliste meddeles senest under kammeratskabsaften d. 02 SEP 2019 via Golfbox. 
Ca. 1500 Præmieoverrækkelse og tak for denne gang på Varde Golf Klub bane. 
 

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.” 
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10. Medlemskontrol 
Der vil blive foretaget stikprøvevis medlemskontrol, jf. DMI bestemmelser for stæv-
nevirksomhed. 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 2019).  

 

Tilmeldingsfrist er 16. august 2019 
 
Husk at angive idrætsforening ved tilmelding. Betaling for sideløbende stablefordtur-

nering og/eller kammeratskabsaften foretages senest 16. august til følgende konto: 

Reg.nr. 1551 kontonr. 0006060536. Meddelelse til modtager, DMI GOLF samt 

Navn og IF. 

 

 
 

Med venlig hilsen 
Per Heien 

Vicegeneralsekretær 
 

https://tourentry.golfbox.dk/?cid=2007119

