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Singleturnering i Bornholms Golf Klub med BUTIK STÆRMOSE som sponsor
Søndag den 1. juli 2018 blev der spillet golfturnering på banen i Robbedale. 72 golfspillere havde
meldt sig til turneringen, og som det efterhånden plejer at være, var vejret solrigt, varmt og uden
en eneste dråbe regn. På grund af den manglende regn, er banen tør og hård og derfor kan boldene
løbe meget langt. Det kan være en ulempe, når spillerne skal beregne længden på deres slag, men
i denne turnering var vinder-resultaterne meget flotte. Den lange tørre sommerperiode har
tilsyneladende lært spillerne at udnytte forholdene.
Bornholms Golf Klubs 18 hullers bane har en idealscore på 68 slag / 36 point.
Der blev spillet single i 3 rækker, hvor spillerne med de laveste handicaps spillede slagspil i Arækken, og de øvrige spillede Stableford i B- og C-rækkerne. De 3 præmie-vindere i rækkerne,
der alle er medlemmer i BGK, blev:
A-rækken (nettoresultat):
1. Brian Madsen, 66 slag
2. Peer Vesterberg, 67 slag
3. Marie Mikkelsen, 69 slag

B-rækken (Stableford-point):
1. Martin Povlsen, 42 point
2. Pia Gudbergsen, 39 point
3. Birthe Kure, 38 point

C-rækken (Stableford-point):
1. Katlen Peitz, 43 point
2. Helle Gabrielsen, 41 point
3. Inge Møller, 40 point

Der var også præmier til de 2 spillere der i første slag kom nærmest hullet, på de to par-3 huller
9 og 14.
Hul 9, Max Jensen, NBGK - 6,90 m fra hullet. Hul 14, Brian Madsen, BGK - 2,72 m fra hullet.
Turneringsledelsen v/Arne Mortensen, Carsten Brandt Dam og Bjarne Kruse.
Billedet er med de 9 rækkevindere.
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