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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. 31 

 

 
Kære Medlemmer 

Sommeren er så småt ved at gå på hæld- men vi har stadig masser af 
turneringer på programmet, derudover har vi lidt arrangementer på 
tegnebrættet, bl.a. et hjertestarterkursus for dem som har brug for 
genopfriskning eller dem som ikke helt ved hvordan sådan en virker. 
Derudover arbejder vi på en mini regel aften. 
 
Klubbens nye hjemmeside er under konstruktion, og vi glæder os til at 
kunne præsentere den, det går formentlig ikke så længe. 
 

 

Bay`s Malerfirmas match søndag den 8. august 2021 

Efter lørdagens regn var det en dejlig golfbane der tog imod 92 friske 
golfere til bestball i BGK. Det er en spilform, hvor man er et hold på 2 
spillere der spiller sin egen bold, men hvor der regnes den bedste scores for 
holdet. Med det flotte vejr vi havde var der nogle rigtig flotte resultater. 

A-rækken blev vundet med 46 point af Mille Marie Munch / Nicolai Emil 
Johansen tæt forfulgt af Birthe Kure / Kenny Kofoed med 44 point, og 
ligeledes med 44 point blev det Birthe Lund / Jens Kofoed på en 3. plads 
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B-rækken blev vundet af Jesper Kjeldbjerg / Tonny Ericsson med 51 point, 

Søren Mortensen / Casper Mortensen blev nr. 2 med 49 point, 

Jens Svendsen / Ann Svendsen snuppede 3. pladsen med 47 point. 

Tættest på hul 9 var Nicolai Emil Johansen med 2,03 meter fra hullet. 

Tættest på hul 12 var det med 1,25 Kim Pedersen. 

Tak fra Bornholms Golfklub til Allan Bay`s Malerfirma for flotte og mange 
præmier. 

-Turneringsudvalget 

 

 
 

Bornholms Biobrændsel Singleturnering 
v/Carsten Folkmann 

 
Søndag d 15/8 på en noget blæsende dag med solskin og enkelte regndryp 
mødte 53 glade spillere op til singleturnering i Bornholms Golf Klub. 
Spillehumøret var højt, og spillerne kom ind med flotte, høje scores i alle 4 
rækker.  
A-rækken slagspil med nettoscore:  
1. Jesper Andersson 65 slag 
2. Ebbe Christoffersen 65 slag 
3. Morten Spang 67 slag 
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B-rækken slagspil med nettoscore:  
1. Jørgen Holm 65 slag 
2. Pia Gudbergsen 66 slag 
3. Renate Spang 67 slag 
 
C-rækken stableford:  
1. Tommy Olsen 38 point  
2. Bente Kielgast 38 point 
3. Jes Christensen 38 point 
D-rækken stableford: 
1. Liselotte Borup 40 point 
2. Poul Hjorth 39 point 
3. Katrin Mancini 39 point 
 
Nærmest hul på hul 9 vundet af Jes Christensen med 2,79 meter, mens 
Claus Andersson vandt hul 12 med 14,60 meter. 
Tak til sponsor Carsten Folkmann for flotte præmier til vinderne og for fine 
klappepræmier. 
-Turneringsledelsen 
 

 

 
BM slagspil 

D 23-25 juli blev den traditionsrige turnering om Bornholmsmesterskabet i 
slagspil afviklet på banerne i BGK, NGK og NBGK  
Første runde blev afviklet i BGK d 23 juli, hvor vores greenkeeper team og 
baneudvalg havde toptrimmet banen.  
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BGK fik 3 titler med hjem; Helle Nygaard og Michael Sorth vandt netto 
mesterskabet for hhv. damer og herrer.  
Mille Marie Munch blev bornholmsmester for superveteran damer  
Dame- og herremester blev Camilla Madsen og Ole Rømer fra NBGK 
 

Fun fact: 
På startlisten alle 3 dage kunne man også finde Bastian Dreyer. Bastian 
startede på årets første begynder hold. Vi i BGK synes det er top sejt at 
tage udfordringen op, godt klaret Bastian! 
Vi håber at flere af vores medlemmer følger Bastians eksempel næste år, 
der er rig mulighed for at prøve sig af til vores klubmesterskab d 18-19 
september. 

STORT TILLYKKE TIL ALLE VINDERNE 
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Rønne Golf Championship 2021 
Lørdag d 21 august skal slaget om Rønne stå. 
Er du eller har du været medlem af RIK, Viking eller Knudsker er denne 
turnering for dig!!  
Hovedturneringen er en klubmatch, hvor de 3 klubber konkurrerer mod 
hinanden, ydermere afholdes stableford-klubmesterskab for hver klub og 
endeligt kåres en samlet bruttovinder. 

 

 
Regel hjørne 

Som noget nyt vil jeg lave et lille regel hjørne i Drivet, hvor jeg gennemgår 
diverse regler, situationer fra banen eller tvivlsspørgsmål. Send gerne 
spørgsmål, hvis I ønsker noget specifikt gennemgået. 
 
Denne gang gennemgår jeg proceduren hvis man slår sin bold ud til venstre 
på hul 11. 
Først skal vi have defineret banens grænser- disse beskrives i vores 
lokalregler: ” Out of bounds grænsen på hul 11 er defineret af den 
banenære kant af Plantagevej. Grænsen for det røde strafområde er mod 
Plantagevej defineret af den banenære vejkant.” 

Det vil sige at lander din bold i grøften befinder den sig i det røde 
strafområde, krydser den denne banenærekant af Plantagevej- er den out 
of bounds. 

Slår du den out of bounds, har du dog en ekstra lempelsesmulighed på hul 
11 (dette står i vores lokalregler)- udover at slå en ny bold, som ellers er 
kutyme:  
“Når en spillers bold er fundet i, eller det er en kendsgerning eller så 
godt som sikkert, at den er kommet til at ligge stille i et hvilket som 
helst rødt strafområde, der falder sammen med banens ydre grænse, og 
at det punkt, hvor bolden sidst krydsede grænsen af strafområdet, er 
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på out of bounds siden af det pågældende strafområde, må spilleren som 
en ekstra lempelsesmulighed med ét strafslag droppe den oprindelige 
bold eller en anden bold på banesiden af strafområdet:” 
 
Det vil sige at bolden må droppes efter reglerne for rødt strafområde- 
også selvom den krydser vejen. 
 

 

 
 
 

En oplevelse rigere ! 
 
Min hole-in-one-præmie fra sidste år blev i juli måned omsat til en lækker 
middag med vin for to på Det Gamle Posthus og efterfølgende overnatning 
med fantastisk morgenmadsbuffet på hyggelige Slægtsgården. Det kan 
anbefales! Dejlig oplevelse! 
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Tusind tak til Slægtsgården og Det Gamle Posthus og tak også til Juul´s 
Engros for den gode cognac som fulgte med gavekortet. 
-Inge Brædder 
 

 

 
Nyt fra Baneudvalg 

Onsdag d 18 august påtænker vi at færdiggøre parkeringspladsen ved 
klubhuset samt lave stien til rød tee på hul 10. 

 
   

Anmeldelse NordicGolfers 
Vi har fået en blændende anmeldelse fra en vores gæster fra NordicGolfers- 
den vil vi da lige dele med Jer: 
 
”Vil man opleve ægte Bornholmsk natur i forbindelse med en golfrunde, så 
bør man besøge Bornholms Golf Klub beliggende syd for Rønne. God service 
af frivillige i sekretariatet. Den velforsynede Proshop er lukket på mandage 
- vær opmærksom på det. 
Rigtig god service i den lille golf café - dog med begrænset udbud. Banen er 
karakteriseret ved relativt korte huller, med rigtig mange uindsete 
landingsområder - bortset fra par 3 hullerne - og er sine steder meget 
kuperet. Banen fremstår endog meget hård 
grundet manglende vanding af fairways, hvilket kombineret med de 
uindsete landingsområder, kan medføre behov for at lede lidt efter bolden i 
rough. Dette er dog ikke noget problem, henset til at rough er meget 
tilgivelig. Greens er hurtige - og ligger man 
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forkert i forhold til hullet, kan de kuperede greens drille. Men det gør det 
jo kun sjovere. For førstegangsbesøgende kan det anbefales at købe en 
baneguide, henset til at skiltningen imellem enkelte huller kan virke 
forvirrende. Dette måske også som følge 
af at der imellem visse huller - eks. vis imellem hul 11. og 12. er en rimelig 
og let skjult vej imellem hullerne. En sjov, spændende og til tider 
udfordrende bane der bør spilles såfremt man som golfspiller er på 
klippeøen.” 
 

 
 

Hilsen fra LifestyleGOLF 
Så gik sommerens ROAD SHOW til Bornholms Golfklub i Rønne. 
Vi siger så mange tak for stor gæstfrihed og tak til de mange deltagere. 
Dejlig stemning - dejligt vejr - glade golfere - dejlig ø. 
Vi glæder os til næste år og ønsker alle en god sommer  
-LifestyleGOLF 
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TGB hjemmekamp 
Øens 2 fusionshold i Danmarksturneingen skal spille de sidste 2 matcher 
lørdag d 21 august og søndag d 22 august. 
Damerne spiller lørdag i Harekær og herrerne i Ishøj. 
Søndag er der brug for Jeres opbakning i BGK. Damerne spiller kl 9 mod 
Værebro og herrerne kl 11.20 mod Hedeland. Hvis alt flasker sig, kan vi 
sikre pulje sejr til begge hold om søndagen. 
Vi håber at se så mange af Jer som muligt!! 

 
 

GLFR 
Har du forbundet din GLFR bruger med DGU? Ellers er der mange gode 
grunde til det - bl.a. den hurtigste måde at indsende dine scorekort til 
regulering, direkte fra app'en. 
Golf.dk har skrevet en artikel om flere af fordelene på linket herunder: 

 
Golf.dk | DGU og GLFR gør det lettere at aflevere tællende runder 

 
Med Sportslig Hilsen 

Formand 
Mette Munch Mikkelsen 

 
STØT VORES SPONSORER – DE STØTTER OS ! 

 

Banesponsor 

   
  

    

https://golf.dk/handicap/dgu-og-glfr-gor-det-lettere-at-aflevere-taellende-runder?id=12936&fbclid=IwAR32fRZpnTci14rlYnkErAgUfLxzKKFJVJezLD30HeAakbV9mZLYKdWdF9s
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Hulsponsorer   

Hul 1 Hul 2 Hul 3 Hul 4 
    

    

    

Hul 5 Hul 6 Hul 7 Hul 8 
    

 

 
 

   

    

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 
    

FRISØR JAN 
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 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 
    

   

 
    

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  

 

 
 

 

 

  

    

 

Preben Hansen 


