Bornholms Golf Klub, Plantagevej 3 B, 3700 Rønne

Bornholms Brand Parmesterskaber 2020, 1. afd.

Søndag 20/9 afviklede Bornholms Golf Klub 1. afdeling af Bornholmsmesterskab for par med
Bornholms Brand som sponsor.
Der var 68 hold eller 136 deltagere i alt. Fantastisk deltagelse, fantastisk vejr, fantastisk bane
og også med fantastisk spil og dermed også score.
Man var delt op i 3 hold ved ankomst/information, så man ikke var for mange samlet på et sted.
Ligeledes blev spisningen afholdt efter de udstukne anvisninger, godt gået af alle, både
deltagere og cafeen.
De fleste kørte hjem umiddelbart efter runden, så der ikke var for mange forsamlet ved
præmieoverrækkelsen. Det var tydeligt at alle deltagere havde sat sig ind i den information som
turneringsledelsen havde sendt ud, så de var godt forberedt hjemmefra med mundbind klar til
brug.
Skønt at man kan dyrke sin sport uden frygt for smitte.
Der blev spillet greensome i 2 lige store rækker fordelt efter handicap. Der var præmier til de 4
bedste i hver række, samt nærmest hulpræmier på hul 9 og 12 i hver række, herudover var der
også klappepræmier så alle kunne få chancen for at få noget med hjem.
Vinderne blev:
A-rækken
1. Marie/Arne Mikkelsen med 40 point
2. Birgitte/Morten Howardsen med 37 point
3. Marianne/René Mertz med 35 point
4, Lina Størup/Kim Petersen med 34 point
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B-rækken:
1. Ditte/Tom Poulsen med 41 point
2. Birte Lund/Jens Kofoed med 39 point
3. Mille Marie Munch/Michael Sorth med 37 point
4. Heino Regnarsson/Jan Tandrup med 36 point
Nærmest hul:
A-rækken
hul 9 Birte Skov/Allan Juhl med 5,35 m
hul 12 Rikke Jørgensen/Lasse Heebøll 5,19 m
B-rækken
hul 9 Inga Nielsen/Ove Markussen med 2,11 m
hul 12 Marianne M. Kofoed/Bjarne Hansen med 3,43 m
Stort tillykke til alle vinderne og stor tak til sponsoren Bornholms Brand for de flotte præmier.
2. afdeling spilles i Rø på Old Course d. 27/9
3. afdeling spilles i Nexø på Dueoddebanen d. 4/10
Turneringsledelsen
Kurt/Ole/Marie
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