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Bornholms Golf Klub
Resultater fra STÆRMOSE Flagmatch og Årsturnering2020
På en drilagtig sommerdag den 12. juli med blidt solskin og noget blæsevejr afviklede
Bornholms Golf Klub i samarbejde med sponsor STÆRMOSE en flagmatch og årsturnering.
En flagmatch er en speciel turnering, hvor alle 66 deltagere spiller indtil de ikke har
flere slag. Dette udregnes efter banens par på 68 slag plus ekstra slag ud fra spillernes
eget handicap. Når slagene er brugt, sættes et dannebrogsflag, der hvor bolden lander
efter sidste slag.
I damernes række sluttede Helle Nygaard-Hansen på en flot 1 plads og landede 51 cm fra
hul 18. På 2. pladsen kom Lis Poulsen og Birthe Kure sluttede på 3. pladsen.
I herrernes B-række toppede Sven Kofoed og vandt rækken med 1,66 m fra hul 18.
Mogens Kofoed blev to’er og Karsten B. Pedersen sluttede på 3. pladsen.
I herrernes A-række spillede Jan Tandrup op til sit bedste og nåede som eneste spiller til
hul 1, hvor han landede 9 meter fra hullet. Nr. 2 blev Nicolai E. Johansen og nr. 3 blev
Arne Mortensen. Begge fik bolden i hullet på hul 18 i sidste slag.
På flaskehullerne kom Rikke Spang nærmest på hul 9 hos damerne og var 7,17 m fra
hullet. Brian Madsen var kun 2,59 m fra hullet på hul 9.
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Årsvinder blev i damerækken Helle Nygaard-Hansen og hos herrerne blev det Jan
Tandrup begge fra BGK.

Næste turnering er den 9. august, hvor Allan Bays Malerfirma er sponsor for en
parturnering.

På turneringsledelsens vegne:
Bjarne Kruse
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