Bornholms Golf Klub, Plantagevej 3 B, 3700 Rønne

Pressemeddelelse:
Paragolf Bornholm Open i 2018.
Rønne, den 25. april 2018.
Nu er der en lille måned til dette års udgave af turneringen Paragolf Bornholm 2018 afvikles. Det
sker i dagene 28. maj til den 30. maj 2018 på de bornholmske golfbaner. Der er start på banen i
Dueodde mandag den 28. maj, og tirsdag den 29. maj spilles på begge baner i Rø og onsdag den 30.
maj sluttes af på banen i Robbedale.
Med det antal tilmeldinger som er modtaget her ca. 3 uger før sidste tilmelding, kommer der det
største antal deltagere som har været med i turneringens 9 år lange historie.
Sidste år var der 46 deltagere i turneringen, og det var det største antal som har deltaget. På
nuværende tidspunkt er der tilmeldt 45 deltagere. Vi har tilkendegivelser fra flere spillere fra det
øvrige land samt fra Bornholm at de deltager i år, så dermed forventer vi et deltagerantal på
mellem 55 og 60 spillere.
Så har du lyst til at deltage, så skal tilmeldingen ske inden den 7. maj. Læs mere om turnering og
tilmelding på hjemmesiden www.paragolf-bornholm.dk .
Landskamp i turneringen.
Som et nyt tiltag er der i år arrangeret en landskamp mellem spillere fra Danmark og Sverige, hvor
der indgår 5 spillere fra hvert land. Det er Special Olympics spillere, som er spillere med et psykisk
handicap.
Disse spillere er absolut elitespillere, idet det svenske hold stiller med spillere med handicap fra 4,7
til 7,6. Der er en gennemsnitsalder på de svenske spillere på ca. 19 år, hvor den yngste spiller er en
pige på 15 år med handicap 5,1.
Det danske hold har en højere gennemsnitsalder på ca. 33 år og har en lidt større spredning i
handicappet, idet det laveste er 2,4 og højeste er 22,6. 3 af de danske spillere har tidligere deltaget i
Paragolf Bornholm.
Alle 5 spillere møder hinanden i 5 runders hul – spil over 9 huller på de to første dage. Der spilles
med handicap i alle runder. Den sidste dag spilles en 18 hullers turnering, hvor den bedste spiller i
indledende runder fra hvert land spiller mod hinanden, osv.
Hovedturneringen.
I vores hovedturneringen var der sidst år 13 spillere fra Holland og Tjekkiet. Hollænderne har
udtagelsesturnering til EM samtidig med vor turnering og kommer ikke, men til gengæld er der
tilmeldinger fra 10 spillere fra Tjekkiet hvor 5 var med sidste år.
Vi har mange deltagere som har været med hvert år, men i år har vi flere nye tilmeldinger fra det
øvrige Danmark, Sverige og Tyskland. Også fra spillere bosat på Bornholm er der flere som har
tilkendegivet at de deltager.
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Miniturnering på Par 3 banen.
Også denne turnering bliver gennemført i år. Det er for spillee som endnu ikke har fået et godkendt
golfkørekort. Deltagerne spiller på par 3 banerne i Rø og Robbedale, og så er der en putte
konkurrence på 18 hullers puttinggreen i Dueodde. Vi har haft et deltagerantal på 7 spillere i de 3 år
den er spillet, og vi forventer det samme antal i år.
Hjælpere.
Denne turnering har ikke kunne gennemføres uden at der har været et stort antal frivillige hjælpere
for at få turneringen gennemført.
Spillerne i turneringen har både psykisk og fysiske handicap, og derfor har vi en hjælper med hver
bold som hjælper spillerne rundt på banerne de 3 dage. Hjælperne er der for at vi kan afvikle
turneringen på en hurtig og fair måde.
Så er der i de bornholmske klubber nogle spillere, som kan tænke sig at komme ud og se noget godt
golf, og møde nogle glade spillere, så meld jer som hjælpere. Det er Kjeld Poulsen fra NGK som
står for hjælperne eller i kan også tilmelde jer hos Arne Mikkelsen eller Flemming Schmidt fra
BGK som står for ledelsen af turneringen.
Sponsorer.
Til en turnering med så mange tilrejsende spillere, er det afgørende at kunne holde deltager
betalingen nede på et minimum. Vi er derfor glade for. At forskellige virksomheder på Bornholm
støtter op om vor turnering med sponsorbidrag. Det er vi meget glade for. .

Har I spørgsmål til turneringen er I velkommen til at kontakte undertegnede på telefon 40 14 10 01.

Med venlig hilsen
Flemming Schmidt
Turneringsleder BGK
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