Udtagelse af
politilandsholdet i golf 2013
Tekst og foto Kurt Brink Mouritzen, Golfudvalget
Nordiske politimesterskaber i golf afholdes hvert 4. år og i
2009 var Danmark vært. I 2013 var det Svensk politi der skulle
arrangere, men de sprang fra af økonomiske årsager. Det så
derfor ud til, at der ikke ville blive nogen nordiske mesterskaber
i golf i 2013. På Island har de åbenbart ikke hørt om recession
og efter svenskerne var sprunget fra, meldte Island sig som
værter. Nordiske mesterskaber afholdes på Island fra den 4. til
8. september 2013.

Spillerne ankom til Midtfyn golfklub kl. 07.00 og efter en gang
morgenmad og lidt snak, blev der trukket lod om holdsammensætningen. Der blev slået ud kl. 08.00. Det var dejligt vejr og
banen var i god stand. Golfudvalget fulgte spillerne og allerede
fra starten glædede det os, at vi havde inviteret de nye kollegaer med. De ældre spillere tog vældig godt imod deres nye
konkurrenter der fuldt ud matchede dem både socialt og spillemæssigt.

I de år, hvor der er Nordiske mesterskaber i golf, holdes DPM i
foråret, så DPM også kan bruges som udtagelse til landsholdet.
Da der ikke så ud til at der ville blive noget Nordisk mesterskab,
fastholdt man den 22. august 2013 til DPM i Silkeborg.

Efter første runde kunne vi se, at der i hvert fald var et par af
de nye, som ville forstærke holdet. Det kan bedst kendetegnes
ved, at Kent Nielsen på et tidspunkt udtalte ”det er godt mit
navn står på DPM pokalen for det blive svært fremover”. Blandt
andet gik Jakob Espelund Nielsen rundt i banens par og da han
ikke kendte banen, slog han kun med jern. Andreas Rosenlund
gik rundt i 4 over par og også han slog kun med jern. Han havde kun sin driver med - han havde slet ikke andre køller. Han var
dog ved at få lavet en 3 wood.

Golfudvalget blev informeret om, at deltagerlisten til NPM skulle
foreligge først i juni måned og derfor blev der afholdt et udtagelsesstævne mandag den 27. maj 2013. Udtagelsen blev holdt
på Midtfyns golfklub i Ringe på Fyn. Forud for stævnet, hvor der
skulle udtages 6 spillere og 2 reserver, blev det besluttet, at 12
spillere skulle indbydes. Deltagerne blev udvalgt efter deres tidligere resultater, handicap og deltagelse i stævner. Vi blev gjort
opmærksom på, at der var nogle helt nye kollegaer på politiskolen, som havde nogle lave handicap. De har selvfølgelig ikke
haft mulighed for at gøre sig gældende ved stævner, men alligevel valgte vi at give dem chancen.

Første runde blev klaret på godt 4½ time efter et par håndmadder og en sodavand, blev der slået ud til 2. runde. De gik ud i
de samme hold. Nu kendte Jakob Espelund Nielsen og Andreas
Rosenlund banen og de brugte deres driver. Jakob gik rundt i
2 under banens par og bl.a. lavede han eagle på hul 3. Et 465
meter par 5 hul, hvor han fra fairway bunker slog på green i andet slaget og derefter holede et 8 meter put.
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Nu skal vi ikke kun fremhæve Jakob og Andreas. Mads Nielsen og Niels Jensen, der også er nye i politigolf, spillede også
en god gang golf og vi vil glæde os til at se mere til dem. Mads
Nielsen spillede ikke så meget i øjeblikket, men gik alligevel
rundt i 160 slag og Niels Jensen brugte 165 slag. Det er helt
sikkert nogle herrer som vil presse de ”gamle” golfspillere i politigolfen og de trænger også til lidt modstand.
Efter en god dag på golfbanen blev der sluttet af med lidt varm
mad og det var tiden at komme hjem. Golfudvalget stod derefter tilbage med et meget svært valg.Vi valgte ud fra en helhedsbetragtning, hvor ungdom, galskab, stabilitet, sociale kompetencer og godt golfspil blev taget i betragtning. Vi udtog derefter et
hold der virkelig kan presse de andre nordiske lande.
Jan Birger Nielsen, Politiskolen,(163 slag) regerende dansk mester i 2012.
Steen Hansen, København, (160 slag) der spiller meget stabilt.
Michael Stie, Nyborg, (161 slag) flere gange dansk mester.

Carsten Ekstrøm, Vestegnen, (160 slag) som altid er med fremme vi de forskellige golfstævner.
Jakob Espelund Nielsen, Politiskolen, (142 slag) der viste sig
rigtig godt spillende. Han spiller i hcp. 0,1
Andreas Rosenlund, Politiskolen, (154 slag) med en samlet score på 154 slag og det var nok til en 2. plads ved udtagelsen.
Reserver:
1. Mads Nielsen, Politiskolen, (160) der trods manglende træning spillede rigtig flot.
2. Kent Nielsen, Vejle (171) tidligere dansk mester. Socialt har
han dog verdensklasse.
Ved de tidligere afholdte nordiske mesterskaber har de danske spillere gjort det fremragende, men det har alligevel knebet
med at holde især islændingene væk fra podiepladserne. Med
dette hold vil alle de andre nordiske lande få kam til deres hår.
Tak til de øvrige deltagere Jon Madsen, Lars Fredenslund og
Niels Jensen for jeres positive indgang til udtagelsesstævnet.
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