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

NYHEDSDRIVE’T
Nyhedsbrev fra Bornholms Golf Klub
Indlæg sendes til bgk@bornholmsgolfklub.dk
Nr. 36 Januar 2022

Kære Medlemmer
Først og fremmest håber vi at I alle er kommet godt ind i det nye år. Vi ser frem til et
spændende 2022 hvor klubben vil fejre sit 50 års jubilæum.
Vejret har udfordret banen den sidste tid, derfor har der været en de banelukninger. Vi
vil jo allerhelst kunne holde vores bane åben året rundt, men vi er også nødt til at tage
hensyn til banen, så vi har et godt produkt når den reelle golfsæson starter. Heldigvis er
har vi jo mulighed for at benytte New Course samt indendørs centeret i Tejn (her er der
altid tørvejr
)

Input fra Sponsorudvalget
Det nye sponsorudvalg startede op i foråret 2020, samtidig med at Corona også meldte
sin ankomst. Det var meget udfordrende.
Vi besluttede at slække lidt på priserne for at få afsat flere af de ledige sponsorater, og
med et ihærdigt arbejde af udvalget og input fra jer medlemmer, kunne vi melde
udsolgt inden jul 2020, takket være en helt utrolig opbakning fra gamle og nye
sponsorer.
P.t. arbejder vi på at finde sponsorer til 3 buggyer som vi vil langtidsleje over 4 år. Vi
har behov for flere buggyer, dels fordi vi mangler i perioder, og dels fordi vi skal
igangsætte en løbende udskiftning, da mange af vores enheder er af ældre dato.
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Den opgave har vi endnu ikke løst, og vi oplever, at det er blevet sværere, da vi allerede
har været vidt omkring blandt potentielle nye sponsorer (udvalgsmedlemmernes
netværk), så kære medlemmer hjælp os.
Har I potentielle sponsorer i jeres netværk, skal I ikke holde jer tilbage. Start en dialog,
og er der ”en åbning” tager I kontakt til en fra udvalget, så vi sammen kan arbejde på
en aftale.
Vi vil som udgangspunkt helst ikke have mere end 2 sponsorer indenfor samme branche,
og vi kan f.eks. godt bruge en byggevirksomhed, bilforhandler, eller noget industri.
Lige nu arbejder vi også på salg af 6-8 annoncer fra overnatningssteder til vores
hjemmeside under GÆSTER. Når vi skriver dette indlæg har vi 3 aftaler i hus med Team
Bornholm, Pension Slægtsgaarden og Det Lille Hotel, Rønne, men vi er i dialog med
flere, som vi skal samarbejde med og være agenter for.
Mette arbejder p.t. også med udarbejdelse af en baneguide, og der skal vi også forsøge,
at finde nogle annoncører indenfor restaurant og hotelbranchen, så vi keder os ikke.
Efter de aftaler vi har i hus bidrager vores sponsorer i 2022 med ca. kr. 300.000 incl.
turneringssponsorer.
Sluttelig – sponsorater er ikke en selvfølge for sponsorerne, de vil gerne have noget igen
for deres markedsføringspenge.
Vil I hjælpe os og gøre vores arbejde lidt lettere, så husk
STØT VORES SPONSORER – DE STØTTER OS
De må gerne vide, at I er medlemmer i BGK og at deres virksomhed er sponsor.
Klubben handler så vidt muligt hos vores sponsorer/samarbejdspartnere.
-Sponsorudvalget
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Rekrutterings- & Begynderudvalget
”Vi er i fuld gang med at få sæson 2022 på plads. Golfskolen er planlagt til at starte op,
onsdag d. 6. april kl. 17.00, hvor Søren står klar til at træne de første golfskole
deltagere på rangen.
Kender DU nogen? der kunne tænke sig at starte op på et begynderforløb, mail
bgk@bornholmsgolfklub.dk eller ring/sms 27 85 05 68, for tilmelding eller info.
Inden vi når så langt, er der planlagt et fælles inspirationskursus i
begynderudvalgsarbejde for øens klubber, der afholdes lørdag d. 12. marts i Cafeen. Kim
Uldahl fra DGU kommer herover og underviser os. Det ser vi meget frem til!
I år vil vi igen, også satse på at rekruttere deltagere til begynderforløb gennem Funnel
First Facebook kampagnen. Vi planlægger at afholde 5 Golf & Frokost arrangementer. I
sidste sæson gav det, udover 8 nye medlemmer til klubben, en synlighed på sociale
medier samt den positive oplevelse de øvrige deltagere har fået med sig og forhåbentlig
deler med andre.
Foråret må gerne snart komme, vi er SÅ klar til at møde nye mennesker, der gerne vil i
gang med at spille golf i BGK”
-Rekrutterings- & Begynderudvalget
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Turneringkalender
Vi kan hermed løfte sløret for turneringskalenderen for 2022. Som I ser vil der igen i år
være masser af turneringsaktivitet:
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Arbejdsdag ved klubhuset
Baneudvalget inviterer til arbejdsdag omkring klubhuset og parkeringspladsen lørdag d 5
februar kl. 8.30. Vi mødes ved greenkeeper centeret, hvor opgaver fordeles.
Giv gerne Brian en tilmelding til dagen på lotte.brian.madsen@mail.com

Har du en kratlusker gemt i maven?
Vores arbejdsomme kratrydder bande mangler en formand efter Bue har trukket sig
velfortjent tilbage.
Er det noget du gerne vil prøve kræfter med- eller er I 2 der vil dele hvervet, så tøv ikke
med at skrive til os på bgk@bornholmsgolfklub.dk

BGK Minigolf-Masters
Selvom vejret er koldt og til tider vådt og trist - kan vi jo sagtens lave lidt sjov alligevel
DERFOR:
BGK Minigolf-Masters løber af stablen lørdag d 19 februar kl. 10 hos Juhls Minigolf,
Sandemandsvej 11, Rønne.
Vi spiller 2 runder, én på hver bane.
Vi spiller i én række og der er præmier til de bedste 3.
Med i turneringsfee på 110 kr er der en valgfri drikkevare fra baren
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Vi håber at se så mange som muligt til en hyggelig dag.
Tilmelding i Golfbox senest 13 februar.
-Mette Mikkelsen

Fliser under rangeoverdækningen
Når frosten slipper jorden, får vi et af vores mange ønsker opfyldt.
Der lægges fliser under rangeoverdækningen, så området bliver pænt og vi slipper for at
måtterne så ofte skal fejes rene.
Endnu engang har en sponsor tilsmilet os, og AB Beton i Klemensker har sponsoreret alle
fliserne.

Regelhjørnet
Din bold ligger i højt græs, og du kan ikke se bolden efter at have indtaget stance. Du
bøjer græsset, så du kan se bolden, og slår derefter bolden videre frem uden først at
bøje græsset tilbage.
Må du det?
Nej… i slagsspil får du 2 strafslag- spiller du hulspil, taber du hullet.
Dette spørgsmål omhandler et af de grundlæggende principper i golfreglerne: "Spil
banen, som den er" - Regel 8. Der står ingen steder i reglerne, at du har krav på at
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kunne se din bold, og du overtræder derfor regel 8.1a ved at bøje græsset til siden. Du
vil blive tildelt den generelle straf (2 strafslag i slagspil/tabt hul i hulspil). Du kunne
have undgået straffen hvis du havde bøjet græsset tilbage (genskabt det oprindelige
leje) før du slog bolden videre. (regel 8.1c.)
Befinder man sig i en situation hvor man ikke kan se bolden, kan man vælge at spille
bolden, eller erklære bolden uspillelig og tage lempelse med et strafslag efter regel 19.2
(i det generelle område eller på greenen)

Søndagsturnering
Efter gentagne henvender fra flere medlemmer har vi sammen med søndagsturnerings
udvalget besluttet at der hver søndag vil blive åbnet 3 tider i turneringsblokeringen; hhv
kl 10.15, 10.22 og 10.30. Her kan der bookes tid- uden at spille med i turneringen.
Dog har turneringsspillerne førsteret ude på banen når/hvis man mødes.
Vi giver denne metode et forsøg, og fungerer det ikke- må vi prøve noget andet. Vi vil
for alt i verden ikke lukke søndagsturneingen ned- da denne er et super aktiv her i
vintersæsonen.
-Bestyrelsen

Med Sportslig Hilsen
Formand
Mette Munch Mikkelsen

STØT VORES SPONSORER – DE STØTTER OS !
Banesponsor

Bornholms Golf Klub, Plantagevej 3 B, 3700 Rønne
Tlf. 3080 6833 - bgk@bornholmsgolfklub.dk

Hulsponsorer

2022

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

Buggy 2

Buggy 3

Buggy 4

Buggysponsorer
Buggy 1

FRISØR JAN
Buggy 5

Buggy 5

Buggy 6

Buggy 8

Buggy 9

Buggy 10

Buggy 7

Turneringssponsorer
1/5 Åbningsturnering - par

13/5 Singleturnering

28/5 Velgørenhedsturnering

10/6 Sponsorarrangement

12/6 Singleturnering

17/6 Firma- og Klubmatch

23/6 Sankt Hans - hold

25/6 Parturnering
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28/6 Rønne Bio Match - par

30/6 Single-turnering

2/7 Jubilæumsturnering

16/7 Singleturnering

7/8 Singleturnering

20-21/8 Klubmesterskaber

4/9 Parturnering

17/9 The AGA Open

24/9 Årsturnering REMA1000 Banen

2/10 Parmesterskaber

23/10 Afslutningstur. - par

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

Sponsor-/samarbejdsaftale

Sponsor-/samarbejdsaftale

Driving Range

Driving Range

Boldvasker

Øvrige sponsorer

