
 

 Søværnets Idrætsforening, København -

Golfudvalget  

 
Invitation til SIF Landsmesterskab i golf 2019  

København, den 11. juli 2019  

 

Golfudvalget i Søværnets Idrætsforening, lokalafdeling København, inviterer hermed til det 45’tyvende 

landsmesterskab i golf onsdag d. 28. og torsdag d. 29. august 2019 i Korsør.  

Mesterskabet spilles på Korsør Golf klub efter følgende program:  

Onsdag d. 28. august:  

Kl. 0815 matchkontoret åbner for indskrivning  

Kl. 0830 Morgenmad (SIF er vært), velkomst, fordeling af scorekort og praktisk information  

Kl. 1000 Første bold  

Kl. 1700 Before dinner drinks på flådestationen  

kl. 1800 Aftensmad/kammeratskabsaften i messen på flådestationen  

Torsdag d. 29. august  

Morgenmad efter egen lyst (vi anbefaler cafeteriet på flådestationen)  

Kl. 0720 Matchkontoret åbner – fordeling af scorekort  

Kl. 0800 Gunstart  

Kl. 1300 (ca.) Frokost med efterfølgende præmieuddeling.  

Kl. 1500 Stævnet afsluttes og standeren nedhales.  

Du tilmelder dig via golfbox – ikke senere end onsdag d. 21. august. I golfbox angives priser for deltagelse i 

de enkelte del-arrangementer, og det samlede beløb bedes overført til det angivne kontonummer i 

forbindelse med din tilmelding.  

Såfremt du ønsker overnatning skal du booke hos Thomas Grønlund på mail: tg@mil.dk. Der er begrænset 

kapacitet, så fordeling sker efter ”først-til-mølle-princippet”.  

Deltagelse i alle aktiviteter koster kr. 435,-, som dækker: 2 x greenfee, 2 x matchfee (stableford) 

morgenmad onsdag, aftensmad avec onsdag, indkvartering, frokost og præmier – til de dygtigste  

Matchproportioner.  

Mesterskabet spilles i 3 rækker:  

Herre og damer: Herre 18 -54 år. Damer 18 – 49 år (36 huller brutto slagsspil, (onsdag og torsdag)  

Senior herre og damer: herre 55 – 64 år. Damer 50 – 59 år. (36 huller brutto slagsspil, (onsdag og torsdag) 



Veteran herre og damer: Herre 65 og ældre. Damer 60 og ældre. (36 huller brutto slagsspil, (onsdag og 

torsdag)  

Aldersgrænserne gælder for hele kalenderåret.  

Sideløbende afvikles 36 huller (2 x 18) Stablefordmatch, hvor alle deltagerne er opdelt i 2 rækker, bemærk 

ingen aldersinddeling. Opdelingen i de 2 rækker foretages efter handicap med lige mange spillere i hver 

række.  

Alle deltagerne i mesterskabet deltager automatisk i denne Stablefordmatch uden yderligere tilmelding.  

Antallet af præmier afhænger af deltagerantallet.  

Der er endvidere en særlig præmierække i f.m. den 18 hullers Stablefordmatch torsdag.  

Handicap.  

Deltagelse i mesterskabet for alle rækker fordrer handicapindex 36,0 og derunder.  

Kontrol af handicap ville kunne forekomme før præmieoverrækkelsen.  

Deltagelse i stablefordturneringen er for alle handicapindex. Det handicapindex, som den enkelte spiller har 

ved landsstævnets start, er gældende for hele landsstævnet uanset de under stævnet opnåede resultater.  

Vi glæder os til at se venner og kolleger fra alle SIF afdelinger til dette traditionsrige og festlige 

arrangement.  

 

Med golflige hilsner,  

- på bestyrelsens vegne  

 

Thomas Grønlund  

SIF KBH Golfudvalg 


