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NYHEDSDRIVE’T                         

Nyhedsbrev fra Bornholms Golf Klub 
 
Indlæg sendes til bgk@bornholmsgolfklub.dk  

 

I Bornholms Golf Klub 
- har vi plads til alle 
- er vi høflige og gæstfri 
- er vi troværdige 
- er vi miljøbevidste 

 Nr. 30 

 

 
Kære Medlemmer 

En af de mest hæsblæsende og spændende uger i BGK i nyere tid er slut. En 
uge med turneringer- både nat og dag, golf i 24 timer, store oppustelige 
dinoer, velgørenhed, højt humør, hårdt arbejde, en bane der ikke har stået 
flottere i år og skønt vejr. 
Bornholms Golfklub blev sat på landkortet i juli måned, med masser af flot 
omtale og gode oplevelser. 

Lad os ride videre på den positive bølge 😊 

 

 
 

Charity-week 
Nu kom tidspunktet hvor vi spændt skulle afvikle charity-week sammen med 
Jesper Pihl/Charityt Golf Bornholm, og sikke en succes! Vi er blæst bagover 
af hvordan folk har støttet op om den gode sag.  
Vi er top-stolte over vi har lagt bane til disse fantastiske arrangementer, og 
taknemmelige for at Jesper Pihl spurgte om vi var med på hans ide. 

 
 

https://www.facebook.com/BornholmsGolfKlub/photos/pcb.4203962712998939/4203962642998946/?__cft__%5b0%5d=AZXgWlIbk_DwTk5KBh3JzD6MvLrqLBjDJ8ba1lRsig16R4Q56VTpTCwp1NlpqpnGiJ1AK-aQGuHCNHuiIXTP8EK7HAB5oATy8n_bpCU2aiG2YzPv3O__vlGAE-P5YvsD2pgyDakwCWsrDKJr0Dl5UolV5oWqzZDdPbyhhqnDTfiTgnPE_lAnBzOgJ0JQrp1S-Z8&__tn__=*bH-R
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Mizuno/Golfkompagniet turnering 
 

Anders Bircow (kendt fra “Linie 3”) var sammen med Jesper Pihl (Golf 
Kompaniet/Mizuno) med til at sende 120 deltagere ud på dagens golf-runde 
med ordene: 
Golf er et fantastisk spil. Hvilke andre spil afvikles på så stor en bane og 
med hele 18 mål. Godt nok små mål og med bolde ikke meget større end 
bordtennisbolde. Hertil lange jern at slå med. 
Lørdag den 3 juli afviklede Bornholms Golf Klub “Golf Kompagniet/Mizuno” 
singlematch på anlægget i Robbedale.  
Matchen er en del af “Charity Golf Bornholm” som samler penge ind til de 
danske hospitalsklovne, derfor gik 50% af matchfee til indsamlingen.  
 
Resultater  
Spillerne var delt op i fire rækker. 
A- og B rækken spillede slagspil. C-og D rækken spillede Stableford. 
 
Bruttovinderen blev Leif Nielsen BGK med 70 slag. 
 
A-rækken blev vundet af Morten Spang BGK med 68 nettoslag foran Mads 
Holst Give GK, Kenn Birchvig Nielsen BGK og Leif Nielsen BGK med 69 
nettoslag.  
Udenfor præmierækken scorede Mads Fog Tranberg Værløse GK og Brian 
Madsen BGK ligeledes 69 slag. 
 
B-rækken blev vundet af Helle Nygaard Hansen BGK med 63 nettoslag foran 
Søren Mortensen BGK, Michael Sorth BGK og Ebbe Christoffersen BGK med 
66 slag. 
 
C-rækken blev vundet af Kim Nymark BGK med 40 point foran Birte 
Jacobsen BGK, Heino Regnarsson og Bendi Hansen NBGK med 37 point. 
 
D-rækken blev vundet af Kim Rander NBK med 43 point. Andenpladsen gik 
til Folmer Dahl BGK med 39 point. Kjeld Jeppsen BGK, Ove Markussen BGK 
og Bastian Dreyer BGK fik 39 point. Sidstnævnte dog udenfor 
præmierækken. 
 
Nærmest- hul-præmierne på hul 9 gik til Kaj Jensen BGK (170 cm), Michael 
Sorth BGK (180 cm) og Lina Størup BGK (479 cm). 
 På hul 12 var Mikkel Holst, Skanderborg GK, (315 cm) og Thomas Nymark 
NBGK (935 cm) nærmest hul. 

https://www.facebook.com/BornholmsGolfKlub/photos/pcb.4203962712998939/4203962642998946/?__cft__%5b0%5d=AZXgWlIbk_DwTk5KBh3JzD6MvLrqLBjDJ8ba1lRsig16R4Q56VTpTCwp1NlpqpnGiJ1AK-aQGuHCNHuiIXTP8EK7HAB5oATy8n_bpCU2aiG2YzPv3O__vlGAE-P5YvsD2pgyDakwCWsrDKJr0Dl5UolV5oWqzZDdPbyhhqnDTfiTgnPE_lAnBzOgJ0JQrp1S-Z8&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/BornholmsGolfKlub/photos/pcb.4203962712998939/4203962642998946/?__cft__%5b0%5d=AZXgWlIbk_DwTk5KBh3JzD6MvLrqLBjDJ8ba1lRsig16R4Q56VTpTCwp1NlpqpnGiJ1AK-aQGuHCNHuiIXTP8EK7HAB5oATy8n_bpCU2aiG2YzPv3O__vlGAE-P5YvsD2pgyDakwCWsrDKJr0Dl5UolV5oWqzZDdPbyhhqnDTfiTgnPE_lAnBzOgJ0JQrp1S-Z8&__tn__=*bH-R
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Putte-konkurrence 
 
Tirsdag d 6/7 havde Mizuno, Jesper og Mads arrangeret puttekonkurrence. 
Den med flest holede puts på 60 sek vandt en Mizuno putter, Vinderen blev 
i overbevisende stil Kim Rander, med 33 holede puts. 
Som opvarmning kunne man forsøge at chippe bolde op i munden på 
Golfzilla, som i dagens anledning stod inde ved klubhuset. 
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Nat-golf 
 
Tirsdag aften blev 9 huller på banen udstyret med glow-sticks, LED lys i 
hullerne og blinkende lamper på flagene. 
20 spændte golfspillere havde meldt sig til nat-golf, og fik hver 3 lysbolde, 
en pandelampe, lysende kuglepen og en glowstick til at have rundt om 
halsen. Så gik kampen for at navigere rundt i mørket ellers i gang. 
 
Resultaterne var ikke i højsædet, så alle præmier var ved lodtrækning. Der 
var højt humør hele vejen rundt, både hos deltagere og tilskuere. 

Fantastisk arrangement 😊 

 

 

 
 

24-timers golf 
 
Fredag d 9 juli kl 12 teede 6 friske ud, for at spille de næste 24 timer. Alle 
havde de samlet sponsorer som gav forskellige beløb fx for pars, birdies, 
fairway hits, mistede bolde mv. 
Der blev gået til stålet, og de 6 spillere nåede tilsammen 759 huller på de 
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24 timer- med en lille afbrydelse om natten grundet tordenvejr. 
 
Lørdag kl 11.50 teede de alle ud på hul 18 med bifald og hep fra de mange 
medlemmer som var mødt op for at se dem hole ud. 
 
Det var 6 trætte og stolte spillere der kunne sige tak for kampen på hul 
759. 

 
 

 
Charity-dinner 

 
Søndag aften var der afslutnings middag på Pension Slægtsgården. Inden det 
indsamlede beløb blev afsløret og overrakt til Danske Hospitalsklovne, gav 
Anders Bircow og Joachim Tranberg prøver på deres kunnen 
 
Bornholms Golfklub overraskede Jesper Pihl med et ekstra bidrag til 
indsamlingen, som tak for hans store arbejde. Klubben valgte at give de 
resterende 50% af matchfee fra Mizuno/Golfkompagniet turneringen til 
Charity Golf Bornholm; ca 5400 kr. 
 
Tror alle fik lidt dug i øjnene da Jesper kunne præsentere en check på 
107260,62 kr som strakt blev overrakt til 2 meget glade repræsentanter fra 
Danske Hospitalsklovne. 
 

 

https://www.facebook.com/BornholmsGolfKlub/photos/pcb.4203962712998939/4203962626332281/?__cft__%5b0%5d=AZXbwK5daEX1STSotgEKJE4cLX1L6E-WsPkIMfmIij343Tb9IdKADD5iBIaeP8jj7F1IYEw9z8ImWoj1xv7d5SYZPvMmCgCdKAkJpbxOF-G7hcmTJHJ7JMP5zh-AnX1jXaJnA9jN4N77O4AOGdQIfoR4sLA1XT3IIHHjU3HUROScD_OmqaJy3kFsTtAv3D1cLYc&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/BornholmsGolfKlub/photos/pcb.4203962712998939/4203962626332281/?__cft__%5b0%5d=AZXbwK5daEX1STSotgEKJE4cLX1L6E-WsPkIMfmIij343Tb9IdKADD5iBIaeP8jj7F1IYEw9z8ImWoj1xv7d5SYZPvMmCgCdKAkJpbxOF-G7hcmTJHJ7JMP5zh-AnX1jXaJnA9jN4N77O4AOGdQIfoR4sLA1XT3IIHHjU3HUROScD_OmqaJy3kFsTtAv3D1cLYc&__tn__=*bH-R
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Medhjælper match og fest 
Fredag d 6 august er der arrangeret hhv. 9 huls turnering kl 15 samt 
efterfølgende spisning og festivitas kl. 18 for alle der har hjulpet i klubben 
med stort eller småt. 
Skynd Jer at melde til- tilmeldingen ligger på Golfbox. 
 
Det er helt frivilligt om man vil være med til begge ting, men vi håber at se 
så mange som muligt. 
Grundet plads hensyn, er det desværre ikke muligt at invitere sin bedre 
halvdel med, medmindre vedkommende selvfølgelig også er frivillig i BGK 

😊 

 

 
 

Malermester Claus Harup-Pelsen’s Flagmatch 2021 
Flagmatchen er en årlig tilbagevendende begivenhed. En spændende og 
festlig begivenhed, hvor hver spiller har et flag med som de placerer på 
banen når de har brugt deres sidste slag. Hvor mange slag spilleren har 

https://www.facebook.com/BornholmsGolfKlub/photos/pcb.4203962712998939/4203962642998946/?__cft__%5b0%5d=AZXbwK5daEX1STSotgEKJE4cLX1L6E-WsPkIMfmIij343Tb9IdKADD5iBIaeP8jj7F1IYEw9z8ImWoj1xv7d5SYZPvMmCgCdKAkJpbxOF-G7hcmTJHJ7JMP5zh-AnX1jXaJnA9jN4N77O4AOGdQIfoR4sLA1XT3IIHHjU3HUROScD_OmqaJy3kFsTtAv3D1cLYc&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/BornholmsGolfKlub/photos/pcb.4203962712998939/4203962642998946/?__cft__%5b0%5d=AZXbwK5daEX1STSotgEKJE4cLX1L6E-WsPkIMfmIij343Tb9IdKADD5iBIaeP8jj7F1IYEw9z8ImWoj1xv7d5SYZPvMmCgCdKAkJpbxOF-G7hcmTJHJ7JMP5zh-AnX1jXaJnA9jN4N77O4AOGdQIfoR4sLA1XT3IIHHjU3HUROScD_OmqaJy3kFsTtAv3D1cLYc&__tn__=*bH-R
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afhænger af spillerens spillehandicap. Den herre- og damespiller der når 
længst bliver årets flagmestre og modtager en vandrepokal til opbevaring 
indtil næste års flagmatch og de får deres navne præget på pokalen. 
65 golfspillere deltog denne varme sommerdag, og det så festligt ud med så 
mange dannebrogsflag på banen. Flagene stod fortrinsvis på hullerne 16, 17 
og 18. 
4 spillere nåede længere end hul 18, og startede derfor endnu engang på 
hul 1 (19. hul). 
Der var dog ingen af de 4 spillere der nåede i hul på hul 1. 
 
Årets flagmestre blev: 
Herrer: 
Arne Mikkelsen3 m fra hullet 
Damer: 
Connie Frederiksen5 m fra hullet 
 
Spillerne var i øvrigt inddelt i 2 herrerækker og 1 damerække. 
Malermester Claus-Harup-Pelsen gav flotte præmier til de 3 spillere i hver 
række, som nåede længst på banen. 
 
Præmievindere: 
Herre række A: 
1. Arne Mikkelsen3 m fra 19. hul 
2. Poul Holm25 m fra 19. hul 
3. Morten Spang7 m fra 18. hul 
 
Herre række B: 
1. Jes Christensen20 m fra 19. hul 
2. Finn Thomsen0,30 m fra 18. hul (bedst på de sidste 9 huller) 
3. Ove Markussen0,30 m fra 18. hul 
 
Dame række: 
1. Connie Frederiksen5 m fra 19. hul 
2. Bente Kielgast6,10 m fra 19. hul 
3. Lis Nielsen0,98 m fra 18. hul. 
 
Der var også nærmest hul præmier på hul 9 og 12. 
Vinder hul 9: 
Finn Thomsen 1.50 m fra hullet 
Vinder hul 12: 
Marie Mikkelsen 9,33 m fra hullet 
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På billedet af præmievinderne mangler Arne og Marie Mikkelsen. 
 

 

 
 

LifeStyle Golf Hulspilsturnering 
På en fantastisk sommerdag i strålende solskin og varmegrader tæt på de 30 
gr. afvikledes Bornholms Golf Klub på Robbedale banen en hulspilsturnering 
med Lifestyle GOLF som præmiesponsor. 
68 golfspillere fordelt på 7 grupper med 4 spillere i hver gruppe spillede på 
hvert af de 18 huller om 12 point. Den samlede pointhøst afgjorde, hvem 
der blev vindere af turneringen i hhv. damerækken og herrerækken. 
Der blev opnået flotte score og placeringen blev meget tæt, især i 
herrerækken. Og i damerækken måtte der foretages lodtrækning for at 
afgøre 2. og 3. pladsen. 
 
Damer 
1. Lene Lassen 81 point 
2. Uni Houmann 72 point 
3. Birthe Lund 72 point 
4. Birgit Munk 68 point 
 
Herrer 
1. Ove Markussen 73 point 
2. Søren Mortensen 72 point 
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3. Allan Bay 71 Point 
4. Brian Madsen 69 point 
5. Mogens Kofoed 67 point 
6. Kel Hanen 66 point 
 
Præmierne til nærmest flaget blev på hul 9 vundet af Bente Kielgast med 
4,97 m og Brian Madsen med 1,66 m. På hul 12 blev præmietagerne Clara 
Pedersen med 5,51 m og Søren Mortensen med 8,70 m. 
 

 

 
 
 

Bornholmsmesterskab i slagspil 
Fra d 23 juli til d 25 juli afvikles BM i slagspil. 
Her er både brutto vindere i aldersrækker, samt overall for herrer og 
damer, samt netto rækker for både herrer og damer. 
Der spilles i Rønne fredag, Nexø lørdag og Rø- Old Course søndag. 
Vi håber at se BGK rigt repræsenteret, kom og spil din chance- og vær med 
til at gøre turneringen til en fest- nøjagtigt som mesterskaber bør være. 
Der er sidste tilmelding d 21 juli. Du kan finde linket til tilmeldingen på 
www.nordbornholmsgolfklub.dk (på forsiden) 

http://www.nordbornholmsgolfklub.dk/
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Sjov Sommergolf 
Søndag d 4 juli havde vi i samarbejde med DGU og DGI arrangeret Sjov 
Sommergolf. 20 friske børn havde meldt sig til, og havde 4 aktive timer med 
masser af golf. Marie Mikkelsen, Birthe Kure og Ann Svendsen var knivskarpe 
som leder af hver deres gruppe. 
Der blev både trænet puts, chip og slag på rangen. Afslutningsvis kom de en 
tur ud på Rema1000 banen. 
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Tak fra Connie 
Golfklubben i Rønne formår at gøre det til en festlig fejring med 
overrækkelse af et gavekort ved en match, hvor der er mange golfspillere 
samlet, det kan man kun blive glad i låget af.  
Nu er det mega flotte gavekort brugt. Min golf makker/markør Jytte Dam og 
jeg har overnattet på det hyggelige Pension  Slægtsgården i Allinge og spist 
en lækker middag på Det Gamle Posthus uhm…. det var godt og med dejlig 
vin. 
Nu da vi havde en overnatning i Allinge blev også til en koncert med TV2 på 
Gæsten og en lille en på Hut-Li-Hut til at gå hjem på.  
Vi fik en virkelig lækker morgenmad på Slægtsgården, alt i alt en dejlig 
oplevelse, men Allinge er jo også en dejlig by, I skulle prøve det. 
Den fine Cognac fra Juuls Engros drikker vi til vores årlige damegolf tur hvor 
hele dameholdet er samlet, så må vi lære 
at drikke Lumumba. 
Endnu en gang tak og for et fantastisk godt sponsor arbejde i BGK. 
-Connie Frederiksen 
 

 
 

 
STØT VORES SPONSORER – DE STØTTER OS ! 

 

Banesponsor 

   
  

    

Hulsponsorer   

Hul 1 Hul 2 Hul 3 Hul 4 
    

    

    

Hul 5 Hul 6 Hul 7 Hul 8 
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Hul 9  Hul 10 Hul 11 Hul 12 
    

   

 
    

Hul 13 Hul 14 Hul 15 Hul 16 
    

  

 

 
    

Hul 17 Hul 18 Flag Hulkopper 
    

 

 

  

    

    
 

 

Buggysponsorer 

  

Buggy 1 Buggy 2 Buggy 3 Buggy 4 

    
 

 

  

    

Buggy 5 Buggy 5 Buggy 6 Buggy 7 

    
  

 

 

    

Buggy 8 Buggy 9 Buggy 10  

    
  

 

 

    

    

   

Turneringssponsorer 
  

25/4 Åbningsturnering 15/5 Singleturnering 29/5 Velgørenhedsturnering 4/6 Firma- og Klubmatch 
    

 

 
 

 

    

6/6 Singleturnering 11/6 Sponsorarrangement  20/6 Mindeturnering 23/6 Sankt Hans Scramble 
    

 

   

    

 3/7 Singleturnering 7/7 Natgolfturnering 9-10/7 24-timers golf 
    

 
Charity Golf 

        Bornholm     → 
Event uge:    

    

11/7 Singleturnering 17/7 Hulspilsturnering Rønne Bio Match 20/7 8/8 Fourball 

FRISØR JAN 

Preben Hansen 
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15/8 Singleturnering 31/8 og 4/9 Firmagolf - hold 5/9 Fourball 11-12/9 AGA Golf Open 
    

 

 

   

    

18-19/9 Klubmesterskaber 25/9 Årsturnering REMA1000 banen 3/10 Parmesterskaber 24/10 Afslutningsturnering 
    

 
 
 

  
 
 
 

 

    

    
 

Øvrige sponsorer 
  

Scorekort Scorekort GLFR Baneguide Nærmest hul 9 - tavle 
    

 

   

    

Hole-in-one Hole-in-one Hole-in-one Hole-in-one 
    

 

  

 

    

Putting green og GolfMore Driving Range bolde Samarbejdsaftale Sponsor-/samarbejdsaftale 
    

  

 

 

 
    

Driving Range Driving Range Boldvasker  

 

 
 

 

 

  

    

 


