Bornholms Golf Klub, Plantagevej 3 B, 3700 Rønne

Firmagolf 2018 for hold over 2 x 9 huller
12 hold á 3 personer deltog i denne første udgave af Firmagolf i Bornholms Golf Klub. Holdene
bestod af kolleger fra samme arbejdsplads og alle synes det var en super hyggelig måde at være
sammen med sine kolleger på, uden for arbejdstiden. For nogle af holdene var der også en del
indbyrdes konkurrence i det,cfaktisk så meget, at de måtte spille et par ekstra huller efter
arrangementet var afsluttet 
Turneringen blev spillet over 2 runder med hver 9 huller. A-rækken, som bestod af aktive
golfspillere, blev vundet af Vej & Park med 59 point. Beck Pack System fik 2. pladsen med 50 point
og på 3. pladsen kom Jensen Denmark med 44 point.
B-rækken bestod af 1 aktiv golfspiller og 2 der enten havde spillet golf tidligere eller aldrig havde
spillet golf. Her var det holdet Bornholms Brand 2 der vandt med 57 point, på 2. pladsen kom
Trinbrættet med 52 point og på 3. pladsen landede A. Espersen A/S 2 med 50 point.
I 2. runde var der nærmest hul, hvor man i A-rækken skulle ramme green 9 i udslaget. Det gjorde
Carsten fra Vej & Park der landede 2,37 m fra flaget. B-rækkens nærmest hul var hul 12 hvor
Marianne fra A. Espersen A/S 1 landede 3, 88 m fra flaget.
På billedet ses flere af præmietagerne.

Vi arrangerer Firmagolf også i 2019 i september måned. Det bliver igen en turnering der spilles
over 2 runder med 2 x 9 huller i hver runde og et hold skal bestå af 3 kolleger. Datoerne er dog
endnu ikke fastlagt.
Med venlig hilsen
Marianne M. Kofoed, Formand
Bornholms Golf Klub
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