I Bornholms Golf Klub
- har vi plads til alle
- er vi høflige og gæstfri
- er vi troværdige
- er vi miljøbevidste
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tirsdag den 9. juni 2020.

Kære Medlemmer af Bornholms Golf Klub.
Nye Corona lempelser.
Så er der igen lempelser i vores Covid 19 restriktioner, som letter yderligere i vores
muligheder for at lave aktiviteter i klubben.
Forsamlingsforbuddet er nu ændret fra max 10 personer til max 50 personer. Det giver
mulighed for at gennemføre vores klubber i klubben aktiviteter stort set som det var før
Coronakrisen.
Det er dog stadig vigtigt at huske, - at vi fortsat skal tage hensyn til hinanden, - smittefaren
er ikke overstået, så følgende regler gælder stadigvæk:
Hold indbyrdes afstand på mindst 1 meter. – Foretag hyppig håndvask og afspritning. –
Ingen tak for kampen håndtryk eller kram. – Bliv hjemme hvis du er syg eller blot er
forkølet. Og følg de anvisninger og regler der er sat op vi klubben.
Se anbefalingerne i den vedhæftede fil fra Dansk Golf Union.
I kan også se de samlede vejledende retningslinjer fra Kulturministeriet pr. 7. juni her.
https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/Udendoers_-_Retningslinjer_for_genaabning_af_idraets_og_foreningsliv_7._juni.pdf
Rekruttering af nye begynderspillere til golfskole.
går over alt forventning. PT. er der indskrevet 40 begyndere på golfskole.
Den store satsning med markedsføring på internettet, med træning, spil og frokost til 299
kr. ser ud til at være et godt tiltag. Det første arrangement blev afholdt fredag d. 5 juni,
hvor 11 personer deltog, 10 af dem meldte sig efterfølgende til golfskole, og har deres første
træning, i morgen, onsdag.
Den store tilgang, medfører også at alt udstyr er i brug, så her en opfordring. Har du noget
udstyr liggende og samle støv, så doner det gerne til de nye spillere, så de kan komme godt
i gang med spillet.
Vi følger spillerne tæt, og derfor har vi genoptaget måden, hvormed de bliver tilknyttet en
mere erfaren spiller i forløbet, så har du lyst/tid til at tage de nye med dig ud på banen, og
lære dem lidt om flowet, de elementære regler etc. så meld dig gerne på tlf. 27 85 05 68...
Det kan blive din fremtidige med og modspiller i klubben.
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PS. Doneret udstyr må meget gerne sættes i handicap hytten på parkeringspladsen, så
sortere og sætter vi det selv op i begynderhytten.
Venlig Hilsen Uni, Rekruttering & Begynderudvalget.
Årets første singleturnering i Bornholms Golf Klub.
Søndag med et fint golfvejr og en flot bane deltog 96 spillere i en turnering, som blev
sponsoreret af Din Tøjmand og Lilliendal Plantecenter. Turneringen blev afviklet lidt
anderledes end ellers, fordi den traditionelle præmieoverrækkelse med hyggeligt samvær
efter matchen ikke var mulig på grund af Corona regler. Vinderne må selv afhente præmierne
i klubbens sekretariat/shop.
Turneringen blev afviklet som en singleturnering, og er speciel på den måde, at den er
fordelt på 2 herrerækker og 2 damerækker. Herrerækken blev sponsoreret af Din Tøjmand
og damerækken af Lilliendal Plantecenter.
Men turneringen var også speciel på en anden måde. Det var første turnering, hvor der blev
budt velkommen til den nye forpagter Simon Arvidsen og den nyetablerede
”Midtvejskiosken”. Her blev der serveret sandwich mellem hul 9 og 10.

Spillehumøret var højt med flere gode resultater.
Herrerække i slagspil med nettoscore:
1. Brian Madsen
69 slag
2. Michael Larsen
71 slag
3. Leif Nielsen
71 slag

Herrerække i stableford:
1. Kim Nymark
46 point
2. Heino Regnarsson
45 point
3. Oliver Holten
40 point

Damerække i slagspil med nettoscore:
1. Mille Marie. Munch 68 slag
2. Birthe Hjorth Hansen 69 slag
3. Rikke Spang
73 slag

Damerække i stableford:
1. Katrin Mancini
31 point
2. Inga Nielsen
30 point
3. Laila Kofoed
30 point
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Nærmest hul på hul 9 Kai Jørgensen med 1,53, men ingen dame nåede green i første slag og
på hul 12 var det Michael Hausgaard med 4,57 m og Rikke Spang med 2,51 m.
Venlig hilsen
Turneringsledelsen
Birte Jacobsen – Marie Mikkelsen - Ole Meisner
Med de nye regler er det også blevet nemmere at planlægge og gennemføre de fremtidige
turneringer, træning og andre aktiviteter.
Så lad os glæde os over at det udvikler sig i den rigtige retning. Planen er at åbne for
forsamlinger på op til 100 personer den 8. juli.
Med Sportslig hilsen
Arne Mortensen.
TAK til vores turneringssponsorer i 2020:

JH HOLDING
APS

TAK til vores Hulsponsorer:
Hul 1

Hul 2

Hul 3

Hul 4

Kontakt os vedrørende
en sponsoraftale her

Hul 5

Hul 6

Hul 7

Hul 8

Kontakt os vedrørende en
sponsoraftale her

Hul 9

Hul 10

Hul 11

Hul 12

Hul 13

Hul 14

Hul 15

Hil 16

Kontakt os vedrørende en
sponsoraftale her

Hul 17

Hul 18

Kontakt os vedrørende en
sponsoraftale her

THORSENS
FARVER

TAK til vores øvrige Sponsorer og Samarbejdspartnere:

3

Frisør Jan

Medlemsfordel som BGKer: 10 % rabat ved køb i Blomster Kunsten v/Wicki Bruun Kofoed. Husk at
vise DGU kortet. Fører også et stort udvalg af brugskunst. Snellemark 27, 3700 Rønne, tlf. 56910050.
(Minimumkøb kr. 125,- og der gives ikke rabat på nedsatte varer og Interflorakøb).

Nyhedsdrive’t udkommer på tirsdage via mail samt på opslagstavlen i klubben
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