Bornholms Golf Klub, Plantagevej 3 B, 3700 Rønne

Sankt Hans arrangement i Bornholms Golf Klub
Som altid starter Sankt Hans arrangementet med en turnering. I år var det 12 hullers
Mexican Scramble hvor vi spillede hullerne i denne rækkefølge: 1 - 2 - 3 - 4 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 6 - 7 - 18. Der var udpeget en holdleder for hvert hold, der både skulle skrive
scores samt sørge for, at man gik videre til det rigtige teested. Ingen havde dog problemer
og alle kom ind efter at have spillet det rigtige antal huller i den nævnte rækkefølge.
I Café Teestedet fortsatte arrangementet med en lækker buffet til de 50 tilmeldte.
Maden var lavet af vores dygtige kok Jytte der diskede op med Svinemørbrad i oksefars og
melonsalat samt, Kartoffelroulade med svampesauce. Før vi gik over til desserten var der
en lille Sankt Hans historie om stening af hekse, nu der var forbud mod afbrænding. Man
skulle så gætte om historien var sand eller falsk. De fleste gættede på at historien var
falsk hvilket da også var sandt. Heldigvis. Så næste år vil heksene fortsat blive brændt.
Inden vi gik over til præmieuddelingen gik vi ud på klubhusets terrasse og sang
Midsommervisen, rundt om det lille "bål". Det var yderst stemningsfuldt.
Der var præmie til de 3 bedste hold samt de to der kom nærmest hul 9 og hul 12.
Hold 1 med 24 point blev: Ebbe Christoffersen, Ib Rasmussen, Bente Kielgast og Dorte Meisner.
Hold 2 med 22 point blev: Steen Hjorth Hansen, Leif Kielgast, Ann svendsen og Karen Hansen.
Hold 3 med 21 point blev: Poul Houtved Olsen, Birthe Lund, Peter Gudbergsen og Sanne Meinertz

Nærmest hul 9 kom Leif Kielgast kun 2,48 m fra flaget og på hul 12 var det Ebbe
Christoffersen 4,36 m fra flaget.
Efter præmieuddelingen sluttede vi aftenen af med desserten, en skøn hjemmelavet
Bisquitroulade med jordbær og Havtorneis, hvor både jordbær og havtorn var lokale
bornholmske produkter.
Tusind tak for en dejlig aften.
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