
Ryder Cup Squolf 2011 
Indbydelse til den 11. Ryder Cup for danske squashspillere mellem 
Sjælland og Fyn/Jylland. 

. 

Dato: 19-21 august 2011 

Starttid: 13.30 – Officiel velkomst & indledning 

Sted: Lyngbygaard Golf  

Lyngbygårdsvej 29 

8220 Brabrand  

Tlf. 87 44 10 70 

 
Team W - Captain K. Øvlisen 

Som Team Captain for Vest har jeg den udsøgte fornøjelse at indbyde til den 11. Ryder Cup for danske 

squashspillere mellem Sjælland (ØST) og Fyn/Jylland (VEST). 

Det er mig en helt særlig glæde at byde velkommen til årets bane, som ikke alene er én af landets absolutte 

topbaner, men som også forventes at blive base for en European Tour turnering allerede i 2011. Der er således 

endnu en gang lagt op til en oplevelse af de særlige. 

Banen: 

Et besøg på banen ved Lyngbygaard giver indtrykket af den meget gennemførte kvalitet. Banen er anlagt i 

samarbejde med en af verdens mest velrenommerede golfbanearkitekter, von Hagge, Smelek & Baril i 

samarbejde med Thomas Bjørn, hvilket sikrer en bane, der giver en ekstraordinær oplevelse, men som kan 

spilles af golfspillere på alle niveauer 

Banen er en kombination af links- og skovbane, og er særligt kendetegnet ved det let kuperede terræn, store 

lynhurtige kuperede greens, fantastisk stand og længden – således spiller den fra bagerste tee 6.458 meter. 

http://www.brandbooster.dk/rcsquolf/wp-content/uploads/2011/03/øvli.jpg�


Indkvartering: 

Det er lykkedes at indgå en super aftale med den nærliggende fire-stjernede kro, Montra Hotel Sabro Kro, hvor 

vi overnatter i flotte dobbeltværelser, og spiser morgen- og aftensmad. De øvrige måltider indtages på 

Lyngbygaards fantastiske restaurant. 

Jeg glæder mig til at se jer alle, og lover de kære Øst spillere, at pokalen måske kommer til Jylland 

Vel mødt 

Kim Øvlisen 

Team Captain West 

Turneringspropositioner 

Deltagerne er nuværende og tidligere elitesquashspillere, der har skiftet den sorte bløde bold ud med en lidt 

hårdere og hvid af slagsen. 

Der spilles fra scratch, hvilket betyder, at alle handicaps sættes ud af spil. 

Brug af afstandsmålere (kikkert og/eller GPS) er tilladt. 

Brug af golfvogn tillades kun såfremt en spiller er skadet og ikke vurderes at kunne gennemføre til fods. 

Der spilles om i alt 30 point over fire runder og vinderen er det hold, der først opnår 15? point. I tilfælde af 

pointlighed forbliver trofæet hos de forsvarende mestre. 

Holdkaptajner 

Vest: Kim Øvlisen Tlf.: 20 19 41 77 kim.oevlisen@jp.dk 

Øst: Peter Gyde Tlf.: 41 23 02 64 formand@herlevhjortensquash.dk 

Tilmelding foretages til respektive holdkaptajn. 

Deltagere 

12 spillere pr. hold (det er tilladt at medbringe reserver) 

Program 

Fredag kl. 13.30 Velkomst & Holdopstilling 

Fredag kl. 15.00 Bestball (tee 62) 

Fredag kl. 21.15 3 retters middag på Montra Hotel Sabro Kro 

Fredag kl. 22.00 Præsentation af holdopstilling til foursome 

Lørdag kl. 06.30 Morgen buffet – Montra Hotel Sabro Kro 

Lørdag kl. 07.37 Foursome (tee 62) 



Lørdag kl. 13.00 Frokost Lyngbygaard restaurant 

Lørdag kl. 13.30 Præsentation af holdopstillinger til fourball 2 

Lørdag kl. 14.30 Bestball 2 (tee 64) 

Lørdag kl. 20.30 3 retters middag – Montra Hotel Sabro Kro 

Lørdag kl. 21.00 Præsentation af holdopstilling til singler 

Søndag kl. 08.00 Udcheckning og morgenbuffet – Montra Hotel Sabro Kro 

Søndag kl. 09.37 Single (tee 62) 

Søndag kl. 15.00 Præmieoverrækkelse 

Forplejning 

Der er inkluderet følgende I totalprisen, som alle skal benytte sig af: 

• 3-retters middag fredag & lørdag aften inkl. kaffe/the 

• Banesandwich lørdag morgen på Lyngbygaard 

• Frokost lørdag inkl. 1 vand (tallerken sandwich) 

• Morgenbuffet lørdag & søndag 

• Banesandwich søndag morgen på Lyngbygaard 

• Frokost søndag inkl. 1 vand (tallerken sandwich) 

• Greenfee for 4 runder golf inkl. baneguide og tees 

• Overnatning i dobbelt værelser med opredning, linned og slutrengøring 

Pris 

Prisen for hele herligheden er kr. 2.525,- (heraf forfalder 1.125 kr. på Lyngbygaard og 1.400 kr. på hotellet) 

Præmie 

Vandrepokal med indgravering. 

 


	Ryder Cup Squolf 2011
	Indbydelse til den 11. Ryder Cup for danske squashspillere mellem Sjælland og Fyn/Jylland.


