Bornholms Golf Klub, Plantagevej 3 B, 3700 Rønne

Over 100 deltagere til Bornholms Golfklubs åbningsturnering
Søndag blev golfsæsonen 2020 endelig skudt i gang igen med JF data service som
sponsor for 39. gang, hele 106 spillere udfordrede den flotte bane i en greensome
parturnering. Vejret var med os, selvom der blæste en kold vind over banen fik vi ikke
en dråbe regn.
Turneringen blev afviklet lidt anderledes end sædvanligt pga coronakrisen, bl.a. med
mødetid max 15 min. før og efter kampen var der afgang umiddelbart efter man var
færdig, dette gjorde at der desværre ikke kunne være præmieoverrækkelse med
hyggeligt samvær på terrassen efter matchen, dette havde vores sponsor JF Data v/Lars
Falk dog taget højde for, da alle deltagere fik en præmie i form af et bornholmsk
produkt samt et gavekort til www.bornholmbornholmbornholm.dk på 100 kr. som vakte
stor glæde for spillerne.

Matchen blev afviklet i 2 rækker med præmier til de 3 bedste par i hver række, desuden
var der nærmest hul præmier på hul 9 og 12.
A-rækken: 1. Kel Hansen/Nicholei Hansen med 38 point (bedst på de sidste 9 ulige
huller)
2. Aase Hansen/Brian Madsen med 38 point
3. Marie Mikkelsen/Arne Mikkelsen med 37 point
3. pladsen var et tæt opgør, da der var hele 4 hold med 37 point, men efter nærmere
optælling blev det altså Marie og Arne der løb med sejren.
B-rækken: 1. Karsten Pedersen/Stephen Mortensen med 41 point
2. Laila Kofoed/Sven Kofoed med 40 point
3. Birte Jacobsen/Leif Jacobsen med 39 point
Nærmest hul blev på hul 9 vundet af Kim Petersen med 2,53 m og hul 12 blev det Jørgen
Holm med 2,04 m.
Turneringsledelsen
Kurt Larsen/Carsten Dam/Inge Møller
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