Bornholms Golf Klub, Plantagevej 3 B, 3700 Rønne

Sommers Radio, TV & Data – Hulspilsturnering
Turneringen ”hulspil over 18 huller” blev afholdt i Bornholms Golf Klub den 19. august 2018 med kanonstart
kl. 9:30. 48 spillere var delt op i 12 grupper af 4 spillere, hvor hver gruppe spillede om 12 point på hver af
de 18 huller.
Det var en ny turneringsform, som blev afprøvet i klubben og tilbagemeldingerne efter turneringen var
meget positive; sjovt, anderledes, spændende og næste gang håber vi flere har lyst til at deltage.
Turneringen kaldes: Four-ball (4-bold). Det er en modificeret form for Hulspil, med 4 spillere sammen i hver
bold (gruppeog med nogenlunde ens handicap. Efter hvert hul gør de 4 spillere resultatet op, altså hvor
mange slag har hver spiller brugt på at komme i hul. Der spilles om 12 point pr. hul, som fordeles efter en
fordelingsnøgle.
Eksempel: Efter et spillet hul er 1 spiller bedst, 1 næstbedst, 1 tredjebedst og 1 sidst.
Det giver henholdsvis 6,4,2 og 0 point til de 4 spillere.
Efter hvert hul skulle de 4 spillere notere hvor mange slag de havde brugt, og fordele de 12 point.
Efter 18 huller blev de 48 spilleres samlede pointgevinst sammenlignet og de 10 bedste resultater blev
præmieret.
Spillere der havde samme antal point måtte ud i et lille omspil på hul 18, hvor de fik ét slag fra 50 m
afstand til flaget. Det gjaldt så om at komme tættest på flaget for at få den bedste pladsering.
Billede fra omspillet hvor de 3 spillere ventede på, at der blev målt op hvem der kom tættest på.

De 10 bedst placerede spillere blev præmieret med flotte gaver fra Sommers Radio, Tv & Data v. Knud
Jensen & Søn, som også havde skænket et stort fladskærms TV som Hole-In-One præmie. Ingen kunne dog
præstere Hole-In-One, så det flotte TV blev ved lodtrækning uddelt til en heldig og meget glad vinder:
Mogens Christoffersen.
Turneringens præmievindere – alle medlemmer i Bornholms Golf Klub - præsterede scores der lå mellem
59 og 77:
1. Lis Nielsen
2. Jean M. Pedersen
3. Hanne Birkebæk
4. Birthe Lund
5. Steen Hjorth Hansen
6. Leif Kielgast
7. William Andersen
8. Helle Gabrielsen
9. Uni Houmann
10. Allan Bay.
Nærmest hul præmie på hul 12 blev Jens Svendsen 1,94 m fra hul.
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Billede af vinderne med deres præmier inklusive den hole-in-one præmie, der gik videre til
lodtrækning blandt alle spillerne.

Mvh. Turneringslederne Arne Mortensen, Pia Gudbergsen og Kurt Larsen
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