
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DELTAGER- 

INFORMATION 
Firmaidræt Open – Aarhus 

 

Golf 



Kære golfspillere 
 

Vi glæder os til at se dig til Firmaidræt Open i Aarhus den 4. – 5. september 2021 til et par oplevelsesrige 

dage med noget godt golf i (forhåbentligt) højt solskin. 

 

Vi er spændte, vi har set frem til det i 2 år – og vi håber, at du er klar. Vi har gjort, hvad vi kan for at skabe 

rammerne for, at du og de øvrige deltagere kan få en idrætsfest, hvor idræt, motion og samvær går op i en 

højere enhed. 

 

Dette informationsbrev indeholder en række generelle informationer, som du bør læse grundigt, inden vi 

ses til en forrygende weekend. 

 

Praktiske oplysninger vedrørende stævneafvikling 

Golf-spillet afvikles hos Markusminde Golf Club, Nordrevej 43, 8471 Sabro. 

 

Regler 

Der spilles følgende spil 

• Individuel lørdag Stableford 

• Par søndag Bestball stabelford 

• Begge dage startes med en baglæns gunstart fra hul 1 – 18 – 17 etc.  

Oversigt over starthul, vil blive oplyst på dagen samt via Golfbox. 

 

Stævnefakta 

Lørdag startes kl. 09.00, hvor scorekort kan afhentes i sekretariatet, samt evt. forudbestilte banepakke. Der 

vil være fælles velkomst kl. 09.30 ved udviklingskonsulent Klaus Almind.  

I sendes ud til gunstart med start kl. 10.00. Efter matchen, ca. kl. 14.30/15.00, vil der være en præmieover-

rækkelse, samtidig er der mulighed frokost. Cafeen vil være åben. 

 

Søndag startes kl. 09.00 hvor scorekort kan afhentes i sekretariatet, samt evt. forudbestilte banepakke. Der 

vil være fælles velkomst kl. 09.30 ved udviklingskonsulen Klaus Almind.  

I sendes ud til gunstart med start kl. 10.00. Efter matchen, ca. kl. 14.30/15.00, vil der være en præmieover-

rækkelse, samtidig er der mulighed frokost. Cafeen vil være åben både til en kop morgenkaffe og til froko-

sten! 

Spillere, der ikke har deltaget om lørdagen, opfordres til at komme i god tid og lige se stedet. 

 

Der vil begge dage være mulighed for opvarmning på Driving Range; der er en spand bolde med i pakken, 

og en polet udleveres sammen med scorekort. 

 

Herudover henvises til www.markusmindegolf.dk for information om banen. 

 

Omklædning, bad og forplejning 

Der er mulighed for omklædning og bad i Klubhuset. Medbring eget håndklæde. 

Der er mulighed for køb af mad og drikke i klubhuset. Cafe åben. Medbragt mad må ikke spises i eller om-

kring klubhuset. 

 

http://www.markusmindegolf.dk/


Ankomst til din aktivitet 

Scorekort skal afhentes mellem kl. 09.00 og 09.30 ved Sekretariatet i klubhuset. 

 

Præmier 

Der er præmier til nr. 1, 2 og 3 i individuel og 1, 2 og 3 i par. Golf Experten, golfshop og JKS Vikar og Rekru-

teringsbureau har flot puttet ekstra i puljen, så der er fine golfpræmier. 

 

Kontaktperson/stævneleder for golf 

Lørdag og søndag Klaus Almind, ka@firmaidraet.dk, tlf. 31673429 

 

Stævnejury 

Stævnejuryen løser eventuelle konflikter, der går ud over stævneledelsens beføjelser. Protester behandles 

af juryen i samarbejde med aktivitetens stævneledelse. Prisen for at indgive en protest er kr. 100,-, som be-

tales ved stævnebordet. 

Stævnejuryen best år af: 

Carsten Pedersen, formand, Århus Firma Sport 

Claus Schou, medlem af Styrelsen under Dansk Firmaidrætsforbund 

Brian York, Udviklingskonsulent, Dansk Firmaidrætsforbund. 

Stævnejuryen kan kontaktes på telefon: 20 21 25 69 

 

Følg os på Facebook 

Firmaidræt Open er på Facebook – så hop ind, og følg med: www.facebook.com/firmopen. Her kan du se 
billeder fra weekenden, og du kan også kan dele dine oplevelser med venner, kollegaer og andre Firma-
idræt Open-deltagere. Vi stiller en selfie-boks op, og her er I meget velkommen til at tage holdbilleder mm. 
Billederne fra selfie-boksen finder du på vores Facebook-side i ugen efter. 
 

Spørgsmål eller udfordringer under selve stævnet 

Har du et spørgsmål til Firmaidræt Open, som din aktivitets stævneledelse ikke kan besvare, kan du kon-

takte stævnekontoret på tlf. 20 21 25 69. Stævnekontoret vil primært være at finde i ÅFS Centret. 

 

Vi glæder os til at se dig og din makker, og vi håber at DU medbringer godt vejr og højt humør. 

Se det fulde program på næste side og kom ud og hep, når du ikke selv er aktiv. 

 

Så sørger vi for resten ☺ 

Idrætslige hilsner 

 

 

 

Firmaidræt Open   Team golf – Markusminde Golf Club 

Dansk Firmaidrætsforbund Århus Firma Sport 
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Program for Firmaidræt Open 2021  

Fredag den 3. september 

• Kl. 14.00 – 18.00 Petanque-single, Grusbanen ved Ellehøjskolen, Jernaldervej 5, 8210 Aarhus V 

Lørdag den 4. september 

• Kl. 09.00 – 16.30 Petanque-double, Grusbanen ved Ellehøjskolen, Jernaldervej, Aarhus V 

• kl. 10.00 – 14.30 Golf, Individuel, og Gold for sjov, Markusminde Golf Club, Sabro  

• kl. 11.00 – 16.30 Fodbold, ÅFS Centret, Paludan-Müllers Vej 110, Aarhus N 

• Kl. 18.00 Grillarrangement ved ÅFS Centret 

Søndag den 5. september 

• Kl. 09.00 – 15.00 Petanque-triple, Grusbanen ved Ellekærskolen, Jernaldervej 5, 8210 Aarhus V 

• Kl. 10.00 – 14.30 Golf, par-match, Markusminde Golf Club, Sabro 

 

Programmet er lille denne gang, men I kan nå at deltage i 2. afdeling af Firmaidræt Open 2021 som afhol-

des den 6. og 7. november 2021 også i Aarhus. Grundet Corona situationen er Firmaidræt Open i år delt 

over 2 gange. Til november kan I deltage i: 

• Badminton, individuel og double 

• Billard 

• Bowling, single, double eller 3 mands hold. 

• Dans med Marianne Eihilt 

• Dart, single og double 

• Håndbold 

• Padel, individuel eller double 

• 3-Bold, floorball, fodbold og høvdingebold – det sjov allround stævne 

Early Bird tilmeldingsfrist den 12. september – helt ekstraordinært for jer der har deltaget i september Fir-

maidræt Open 2021      eller for jeres kollegaer som I tipper og sidste tilmeldingsfrist den 17. oktober! Så 

hvad skal du og dine kollegaer/venner være med til? Vi ses       

Se meget mere her. 

https://www.firmaidraet.dk/events/arrangementer/firmaidraet-open-november-2021/

