Bornholms Golf Klub, Plantagevej 3 B, 3700 Rønne

JF Data Service Åbningsturnering
Lørdag den 21. april kl. 9:30 gik starten til Årets første turnering i Bornholms Golf Klub
sponseret af JF Data Service. Lars Falk fra JF Data og før ham hans far, har sponseret
turneringen de sidste 37 år. Dejligt at have så trofast en sponsor.
Før turneringen gik i gang var der morgenmad, åbningstale og standerhejsning. Det hele
foregik i et pragtfuld solskinsvej og humøret var højt fra starten.
For få uger siden var banen dækket af sne, der smeltede og blev til masser af vand, der
lige skulle trække ned og jorden tørre op, før greenkeeperne kunne komme ud med
maskinerne. Reelt har de og Cheefgreenkeeper Leif Nielsen udrettet mirakler på kun en
uges tid, for at gøre de 18 huller klar, til de 108 der deltog i turneringen. Greens var lidt
langsomme men rigtig fine med kun få svampeskader på enkelte greens. Godt klaret!
I denne første turnering, blev der lavet hole-in-one. Det var en gæst fra Nexø Golf Klub
der spillede bolden direkte i hul, på hul 9. Stort tillykke til Jesper Skov, der modtog en
flaske Pierre Ferrand samt en flaske rødvin fra dagens sponsor Lars Falk fra JF Data.
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Turneringen var en Greensome parturnering, hvor spillerne var delt op 2 lige store rækker.
De 3 bedst placerede i hver række modtog flotte gavekurve med Bornholmske lækkerier.
A-rækken
1 – Ole Meisner og Marianne Munk Kofoed – 41 point
2 – Johan Lorentzen og Claus Andersson – 37 point
3 – Birte Jeppsen og Elsebeth Pedersen - 37 point
B-rækken
1 – Inge Hansen og Jørgen Peter Strange Hansen – 39 point
2 – Inge Møller og Peter Møller – 38 point
3 – Anker Markussen og Birgit Munk – 37 point
Nærmest hul præmierne var vin, hvor den ene flaske som før omtalt gik til Jesper Skov
der lavede hole-in-one på hul 9 og den anden flaske gik til Peer Vesterberg der var 4,07
m fra flaget på hul 14.
Til slut var der lodtrækning bland medlemmerne om fine klappepræmier fra
Karamelkompagniet, samt 2 flasker snaps fra Nord som gik til Inga og Ove Markussen. Stor
tak til Lars Falk fra JF Data Service, der uddelte præmier for 5000 kr.
Billede af alle vinderne.
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