Danske politimesterskaber i
Tekst og foto: Jesper Petersen, PI-København

Tirsdag den 23. august 2011 blev der afholdt Danske
Politimesterskaber i golf på Ledreborg Palace Golf sydvest for
Roskilde. PI-København var denne gang arrangør af mesterskaberne og havde formået at få en god aftale i land med ledelsen
på vel nok Danmarks eneste rigtige såkaldte ”indland links”
bane. Altså en bane med mange og dybe bunkers, faste og
hurtige greens, ondulerede fairways samt en lidt grov udseende
og meget besværlig rough. Banen er anlagt blandt skove og
landbrugsjord på et i alt 1600 ha stort område.
DESIGNET AF NIcK FALDO
En bane, skulle det vise sig, der var temmelig svært at score
lavt på, men banen er også designet af den berømte golf-spiller,
Nick Faldo, der nok ved, hvordan man udformer en bane, så der
bliver udfordringer for alle.
PRøVESPIL OG KAMMERATSKABSAFTEN
Der var arrangeret prøvespil dagen før mesterskaberne, hvor
alle deltagerne
kunne spille banen til en
særdeles
rimelig greenfee, og kammeratskabsaftenen blev afholdt i

golf

Ledreborg Palace Golfs klubhus om aftenen. Menuen stod på
dagens buffet og samtidig blev deltagerne af matchleder Kim
Bo Munthesen orienteret om det praktiske omkring mesterskaberne.
VEJRET ARTEDE SIG
Det eneste man ikke på forhånd kunne lave en fast aftale om,
var vejret. Voldborg er jo som bekendt gået på pension, men
det skulle vise sig, at vejrguderne denne gang var med arrangørerne. Bortset fra nogle ganske få dråber fra oven til allersidst
på matchdagen, holdt det ellers fint tørt og lunt begge dage.
BANEN EN UDFORDRING
Som allerede nævnt er banen på Ledreborg lagt ind i det eksisterende landskab, hvilket blandt andet har til følge, at roughen
visse steder er temmelig kraftig. Det kan derfor fra tid til anden være næsten umuligt at finde sin bold, når man har sendt
bolden ind i sådan rough, også selvom man er helt sikker på at
kende det præcise nedslagssted.
Dette havde
arrangørerne taget konsekvensen af på
mester-

Golfudvalget fra venstre formand
Dan Berthelin, Jesper Leth Hansen
og Kurt Mouritzen.
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Dansk Politimester i Dame-rækken blev Amanda
Moltke-Leth, der her får overrakt en af sine præmier af matchleder Kim Bo Munthesen.

skabsdagen og sat såkaldte forcaddies ud på 4 af hullerne, hvor man fra tee skulle slå ud mod områder, hvor der var
særlig risiko for at komme til at ligge i den omtalte rough. Disse
forcaddies skulle med flag signalisere, om bolden umiddelbart
var til at finde eller om der burde eller skulle slås en provisorisk
bold. Hvis forcaddyen viste blåt flag, var den god nok, men
vistes der rødt flag, skulle der slås en provisorisk bold. På den
måde undgik man at komme i de situationer, hvor en spiller, der
ikke kunne finde sin bold, skulle tilbage for at slå en ny. At den
pågældende forcaddy så ofte ikke kunne se bolden i luften på
grund af solens placering betød bare, at der nok blev slået et
par provisoriske bolde mere, end hvad det rent faktisk viste sig
at være nødvendigt.
Mesterrækken gik 36 huller
Selve arrangementet blev afviklet således, at herrernes mesterrække slog ud først, da de skulle gå 36 huller. Herefter startede
man så herrernes A række og damerækken til sidst. Da A
rækken kun skulle spille 18 huller, blev rækken i sa-gens natur
først færdig. Det betød så, at rigtigt mange efterfølgende havde
mulighed for at komme ud af klubhuset og se damerne afslutte
deres match og igen lidt senere se herrerne i Mesterrækken
tilsvarende afgøre deres mesterskab.
Leaderboard og livescore i klubhuset
Allerede under afviklingen af matchen kunne man følge med i
stillingen på mesterskaberne, for arrangørerne havde stillet et

storlærred op i restauranten og lavet et
koncept, hvorved de løbende fik indrapporteret resultaterne ude fra ba-nen.
Dette betød, at arrangørerne kunne
lægge resultaterne ind i et program,
hvorfra de så kunne projektere den
aktuel-le stilling i alle rækker op på
storlærredet. På den måde var der
hele tiden et opdateret leaderboard,
hvorfra man kunne følge slagets gang
ude på banen, mens man sad og nød en kop kaffe eller
et stykke mad. Virkelig et godt initiativ, som var med til at løfte
arrangementet op på et højt niveau.
Uden frivillige hjælpere gik det ikke
Generelt må man sige, at Københavns PI Golfafdelingen havde formået at finde rigtigt mange frivillige hjælpere, så der var
service og assistance overalt, hvor der måtte være behov for
det. De sørgede for, at hele arrangementet forløb gnid-ningsløst
og helt efter planen. Til stor gavn for alle. Stævnedommeren
Lars Borg kunne da også ved dagens afslutning konstatere, at
han stort set ikke havde haft noget at lave.
Fotografen var
tidligt oppe
Jeg selv havde fået
en rigtig god opgave. Jeg skulle
spadsere rundt
på banen med
et kamera og
forsøge at tage
så mange
fotos som
muligt. De
første fotos
blev taget
allerede
kl. 06.30,
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Mesterrækken fra venstre Jakob Kristensen nr. 3, Michael
Stie, Dansk Politimester og Jan Birger Nielsen nr. 2.

Mesteren var tilfreds med banen
Vores sponsor, Ludvig Bjørns Vinhandel, havde sørget
for nogle særdeles flotte kurve med lækkert indhold til
vinderne af de forskellige rækker. Sådan en flot kurv fik
Michael Stie naturligvis også. Han benyttede i den forbindelse muligheden for at komme med et par afsluttende
ord til arrangementet, som han roste meget og udtalte, at
det havde været et godt valg af bane, som havde vist sig at
være passende svær. Da man på samme tid havde valgt at
lade mesterrækken slå ud fra platin tee, var der udfordringer hele vejen rundt og tilsvarende spænding helt frem til
sidste hul.

hvor man var godt
i gang med de praktiske ting, der skulle
klares, før der kl. 07.00 kunne sendes de første spillere af sted.
Fra dette tidspunkt og helt frem til afslutningen af herrernes
mesterrække efter kl. 18.00 kom jeg rundt og så og hilste på
en masse spillere, der alle så glade ud. Gan-ske vist var det ikke
alle, der spillede lige godt på dagen, men som en af dem udtalte – ”så var en dårlig dag på golfba-nen stadig bedre end en
god dag på kontoret”.

Mesterskaberne godkendt
Matchleder Kim Bo Munthesen og hans mange hjælpere kan
tillade sig at betragte deres indsats som godkendt. I hvert
fald er det præcist, hvad de tilbagemeldinger, der i skrivende
stund er kommet til golfafdelingens bestyrelses kendskab,
klart tilkendegiver.

Se fotos fra mesterskaberne på
www.golfafdelingen.dk
De mange fotos er nu lagt ud på
golfafdelingens hjemmeside, som
man kan tilgå via www.golfafdelingen.dk. Blandt de mange fotos er der
en del fra præmieoverrækkelsen, som
fandt sted i restauranten i Ledreborg
Palace Golfs smukke klubhus.

Dansk Politimester i M-rækken Michael Stie med
sine præmier. I baggrunden Mogens Lauridsen,
formand for Dansk Politiidrætsforbund.

Kammeratskabsaften hvor Kim Bo
Munthesen orienterer om morgendagens program.
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