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I Bornholms Golf Klub
- har vi plads til alle
- er vi høflige og gæstfri
- er vi troværdige
- er vi miljøbevidste

Kære BGKer,
Banenyt
I denne uge er det stadig muligt at køre buggy men fra mandag den 10/12 er det slut for i år.
Ligeledes starter vi denne dag på at bruge vintermåtter. I øvrigt er græsset stadigfuld af saft og det
betyder, at ved rimfrost må man vente med at gå ud på banen indtil rimfrosten er væk. Se
herunder hvorfor.
Når den første rimfrost sætter ind om efteråret, er der som regel stadig vækst i græsset. Det
betyder, at græsstrået er fuld af saft der nu fryser til is. Hvis vi så kører eller går på græsset, vil
græsstrået knække og få et åbent sår, hvilket vil gøre planten ekstremt sårbar over for
svampeangreb. Da vi ikke bruger svampegifte er det vitalt, at vi ikke betræder græsset, idet det
kan betyde, at vi til foråret starter op med flere og langvarige skader efter svampeangreb.
I løbet af kort tid, hvor græsset er gået i vinterhi – saften er forsvundet ud af græsstrået – kan vi
igen spille golf uden fare for at påføre græsset skader. Dette gælder selvfølgelig også puttinggreen,
teested 1 og semirough. Tak for at DU er med til at passe på vores bane 
Samarbejdsaftale med Rø Golfbaner
Vi fortsætter det fine samarbejde med Rø Golfbaner også i 2019. Aftalen er skrevet under og det
betyder bl.a. at greenfee- og årskort priser er fastholdt på samme niveau som sidste år.
Gary fortsætter som træner i BGK og kommer her med et par fine tilbud til træning i Tejn
Indendørscenteret:
Fællestræning i Tejn med Gary
Onsdag den 12. og 19. dec. kL 17:00-18:00
Max 6 deltagere så det er efter først til mølle
PRIS KUN Kr. 150,Giv et gavekort til vintertræning med Gary
Gavekort består af 4 vinterlektioner i Tejn med brug af video og flightscope + opfølgning med 1
lektion i løbet af sommersæsonen. Den perfekte Julegave ide – også til dig selv!
PRIS KUN Kr. 500,Kontakt Gary direkte på 26 33 13 77, gjhpro@hotmail.com eller pb på facebook.
Med venlig hilsen Gary Hindshaw
Hjælpere til Paragolf Bornholm 2019
I 2019 har turneringen 10 års jubilæum, og vi forventer en stigning i deltagerantallet. Det betyder,
at vi skal bruge flere hjælpere i dagene 27. til 29. maj 2019.
Har du lyst til at være med, så kontakt Kjeld Poulsen som står for hjælperne. Mail
Kjeld.poulsen@privat.dk /telefon 20 78 96 75 eller kontakt mig på mail flschome@post10.tele.dk /
telefon 40 14 10 01.
Flemming Schmidt, turneringslederne.
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12-huls JULE-turnering søndag 9/12
Søndag den 2/12 spiller vi 12-huls juleturnering kl. 10. Vi spiller i 2 lige store rækker og i hcp fra
grønt teested. Tilmelding via Golfbox senest løndag morgen kl. 8:00 men gerne tidligere, så Jytte
ved hvor mange vi bliver til glaseret skinke, salat og en dessert. Deltagelse koster denne søndag kr.
50,-. HUSK NISSEHUEN . 1. præmie i hver række er en flæskesteg sponseret af Kvickly. Der er
også præmie til nr. 2 og 3 samt klappepræmier.
Vi spiller efter de nye golfregler, hvor vi tager lidt nyt med hver søndag. I søndags var det med rødt
strafområde i højre side på hul 3 (ud mod skoven). Og vi spiller naturligvis ”ready golf”.
Vindere af 12-huls turneringen 2/12: A-rækken Alf Abildgaard 31 point, B-rækken Carsten Lund
Pedersen 37 point.
Lær mere om de nye golfregler
Deltag i DGUs Julekalender om de nye golfregler: HER
Se eksempler på tolkning af reglerne: HER
Bestilling af Golfregelbøger 2019
Nye golfregelbøger kan bestilles via Golfbox. Da mange måske foretrækker at downloade
golfregelbogen som app (til både iOS og Android), vil vi gerne vide hvor mange bøger vi skal købe
hjem. Lommeguiden koster kr. 25 og Golfregelbogen koster kr. 40. Du kan vælge den ene eller
begge i Golfbox. Bestillingslisten er sat op som en turnering og lægger under december måned:

Vi bestiller bøgerne til januar, hvor de udleveres sammen med årsmærket.
Tirsdag den 11/12 udkommer NyhedsDrivet sidste gang før jul.
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TAK til vores Turneringssponsorer:

TAK til vores Hulsponsorer m.m:

Bornholms
Produkthandel
ApS

TAK til alle øvrige Sponsorer & Samarbejdspartnere:

Frisør Jan

Medlemsfordel som BGKer: 10 % rabat ved køb i Blomster Kunsten v/Wicki Bruun Kofoed. Husk at
vise DGU kortet. Fører også et stort udvalg af brugskunst. Snellemark 27, 3700 Rønne, tlf.
56910050. (Minimumkøb kr. 125,- og der gives ikke rabat på nedsatte varer og Interflorakøb).
Medlemsfordel som BGKer: 10% rabat ved bestillinger på mad ud af huset.
Medlemsfordel som BGKer: Køb sports- og golftøj på https://crosssportswear.dk/ afslut ved at
tilføje rabatkoden BGK35% og få fratrukket 35% rabat på ordren.
Sæt dit hus til salg igennem Nybolig Rønne senest 31/12 2018 og få rabat kr. 7.500,-.
Nyhedsdrive’t udkommer på tirsdage via mail. Kan også læses på hjemmesiden www.bgk.dk, samt på opslagstavlen i klubben
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