Bornholms Golf Klub, Plantagevej 3 B, 3700 Rønne

Parturnering i golf med Rønne Begravelsesforretning som sponsor.
Søndag den 6. september kl. 09.30 startede 92 golfspillere i en parturnering på Rønne Golf Klubs
18 huls bane. Det vil sige 46 par der konkurrerede indbyrdes i 2 rækker med 23 par i hver række.
Dagens vejr skiftede mellem gråvejr og solskin med enkelt lette regnbyger som afkøling. Et
udmærket vejr til en runde golf.
Der var præmier til de 3 bedst placerede par i hver række.
Parturneringen var en såkaldt fourball/bestball turnering hvor alle spiller deres engen bold, men
hvor hvert par efter hvert spillet hul benytter det bedste resultat. De antal slag spillerne bruger på de
enkelte huller omregnes til point ud fra den enkelte spillers spillehandicap. Parrenes bedste point
resultater på hvert af de 18 huller giver et samlet resultat som kan sammenlignes med resultaterne
fra de øvrige par i rækken.
Rækkevinderne blev:
A-rækken
1. Jan Åkerlund & Jan Hjorth Hansen

44 point

2. Tobias Kisbye Heidemand og Morten Qvistgaard Hansen

43 point

3. Birthe Hjorth Hansen & Steen Hjorth Hansen

42 point

B-rækken
1. Anette Hvitfeld Kure & Esben Aaby Dam

47 point

2. Jes Nilsson & Kenn Steinlein

46 point

3. Kim Nymark og Ole Meisner

43 point

Der var også en flaske rødvin til den herre og den dame der ved første slag kom nærmest flaget på
hul 9 & hul 12.
Hul 9:
Mette Munch Mikkelsen

3,56 m fra flaget

Jan Pelsen

0,80 m fra flaget

Hul 12:
Ditte Poulsen

4,36 m fra flaget

(Der var ingen mand der nåede på green ved første slag på hul 12.).
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Parturneringens præmievindere.

Turneringsledelsen
Inge Møller & Arne Mortensen
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