Bornholms Golf Klub, Plantagevej 3 B, 3700 Rønne

KaramelKompagniets Golfturnering 15.05.2021

Lørdag den 15. maj 2021 kl. 9.00 gik starten til Karamelkompagniets singleturnering i
Bornholms Golfklub. Vejret var lidt koldt fra starten og det regnede lidt de første par
timer, men alle deltagere var i godt humør, så stemningen var i top efter nogle
hyggelige timers golf og ved præmieoverrækkelsen var solen begyndt at skinne.
90 deltagere blev efter coronaregler fordelt i 2 grupper for instruktion før start. Der blev
spillet singlematch i 4 rækker som dels slagspil og dels stableford.
De tre bedste i hver række modtog flotte gaver, hvor Direktør for KaramelKompagniet
Anna Zengraff-Knightbridge selv var med til at overrække præmierne.
Vinderne blev:
A-rækken herrer:
Per Lund Hansen med 65 slag - BGK
Kurt Larsen med 71 slag - BGK
Michael Larsen med 71 slag - BGK
B-rækken herrer:
Søren B. Johansen med 40 point - BGK
Kenny Kofoed med 34 point - BGK
Frithjof Peitz med 34 point – BGK
A-rækken damer:
Martina Schow Vomb – 71 slag – Nexø Golfklub
Birthe Kure – 72 slag – BGK
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Mette Munch Mikkelsen – 74 slag – BGK
B-rækken damer:
Inga Nielsen – 33 point – BGK
Katlen Peitz – 31 point – BGK
Inge Brædder – 30 point – BGK
Nærmest hul i første slag på hul 9, var Mette Munch Mikkelsen 2,44 meter fra hul og på
hul 12 var det Arne Mikkelsen med 3,80 meter fra hul.
Til slut var der lodtrækning om mange flere gaver som klappepræmier, blandt dem der
ikke havde vundet noget på dagen.
Tak for de flotte og mange præmier.
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