
Det bli´r en god turnering!

Vælg 3x9 eller 3x18 huller

Miniturnering på Par 3-banerne

Paragolf Bornholm 2017

Program og priser

www.paragolf-bornholm.dk
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Paragolf Bornholm 2017 
Golfturneringen afholdes i dagene 29. til 31. maj 2017 og er for dig som har en fysisk funktionsned-
sættelse eller udviklingshandicap. Deltagende spillere behøver ikke at være officielt EDGA-godkendte.

9 eller 18 huller
Du kan vælge at spille turneringen som 3 x 9 eller 3 x 18 hullers turnering. Rækkerne har selvstændige 
præmierækker. Spillerne i 3 x 18 hullers turneringen deles op i en A- og en B-række og en D-række for 
ledsagere. C-rækken spilles over 9 og 18 huller.

Inkluderet i deltagerprisen
•  Deltagelse i Paragolf Bornholm. Der spilles slagspil i A-rækken og stableford i øvrige rækker på de 

bornholmske golfbaner. 
• Velkomstarrangement i Bornholms Golf Klub
• Velkomstpakke
• Der udleveres 1 matchbolle og 1 vand på alle tre baner.
• Afslutningsmiddag

Deltagerpris
• DKK 995,-  for handicappede spillere
• DKK 795,- for spillende, ikke handicappede ledsagere, fx ægtefæller
•  DKK 480,- for deltagelse i turneringen på par 3
Det har aldrig været billigere at deltage. 
Både betalingen for deltagelse og færgepriserne er reduceret i 2017.

Rabat på deltagerpris
* Hvis du bestiller ophold på Hotel Klintely, Hasle Feriepark, Gudhjem Søpark eller Hotel Griffen i 
forbikndelse med Paragolf Bornholm, får du en rabat på DKK 200,00 på deltagerprisen.

Overnatning i forbindelse med Paragolf Bornholm
Alle overnatningspriser er pr. lejlighed/hus/værelse og inkluderer:
• Færge Ystad-Rønne t/r for 1 handicapbil under 8 meter lang
• Strømforbrug samt slutrengøring 
• Gratis afbestillingsforsikring
Ved køb af ekstra overnatning indgår gratis prøverunde på en Bornholms fire golfbaner.  

Tillæg for sengelinned og håndklæder
På Hotel Griffen er sengelinned og håndklæder inkluderet i prisen. På de øvrige feriesteder beder vi 
jer medbringe sengelinned og håndklæder - alternativt kan I leje det på feriestederne for DKK 85-  
for sengelinned og DKK 25,- for håndklæder.

Aktiviteter på Bornholm
Hvis du ønsker specielle arrangementer eller oplevelser på Bornholm, udarbejder vi gerne forslag til dig.

Træningslejr
Park Golf Academy med Pro Martin Park tilbyder både individuel og gruppe træning som optakt til 
turneringen. Tilmelding via www.parkgolfacademy.com



Ledsager greenfee
Turneringsdeltageres venner og familie, der ikke ønsker at deltage i turneringen kan i forbindelse 
med Paragolf Bornholm købe green fee til DKK 300,- Bestilling sker på den enkelte bane. Medlem-
skab af Dansk Golf Union eller lignende organisation forudsættes, for at kunne opnå specialprisen.

Tilmelding og information om Paragolf Bornholm
Paragolf Bornholm Open er en international turnering for mennesker med handicap samt pårøren-
de/ledsagere til spillere eller andre ikke-handicappede personer med interesse for Paragolf. Spillerne 
skal have et godkendt golfhandicap og være medlem af en DGU-klub eller tilsvarende udenlandsk 
golfklub. 

Paragolf Bornholm Open afvikles i perioden 29. - 31. maj og spilles på 3 vidt forskellige baner. Tur-
neringen startes på Bornholms Golf Klubs bane i Robbedale mandag den 29. maj. Tirsdag den 30. 
maj spilles på Nexø Golf Klubs bane i Dueodde og der afsluttes onsdag den 31. maj på Rø Golfba-
ners to baner.

Miniturnering for handicappede spillere som ikke har 
fået DGU - handicap.
Sideløbende med hovedturneringen afvikles en speciel Par-3 baneturnering for handicappede spil-
lere, som endnu ikke har fået et godkendt DGU-handicap.
Denne turnering spilles samme steder som hovedturneringen. I Rønne og Rø spiller en turnering 
på klubbernes par 3 – bane, som starter med en kort instruktion af klubbernes træner. På Dueodde 
spiller vi en 18 huls putteturnering. For gangbesværede er der buggy til rådighed.

www.paragolf-bornholm.dk

Feriested 3 overnatninger med handicap-
bil inklusive op til 5 personer

Tillæg for ekstra nat

Hotel Klintely, Sandkaas, 
2 personers ferielejlighed 

DKK 2.498 pr. lejlighed DKK 469 pr. lejlighed

Hotel Klintely, Sandkaas, 
2-4 personers ferielejlighed

DKK 2.716 pr. lejlighed DKK 542 pr. lejlighed

Hasle Feriepark, Hasle, 
4-6 personers feriehus

DKK 2.883 pr. feriehus DKK 570 pr. feriehus

Gudhjem Søpark, Gudhjem, 4-6 per-
soners ferielejlighed med havudsigt

DKK 3.604 pr. lejlighed DKK 760 pr. lejlighed

Hotel Griffen, Rønne, dobbeltværel-
se med morgenmad og havudsigt

DKK 3.835 pr. værelse DKK 1.051 pr. værelse

www.paragolf-bornholm.dk



Matchform og præmierækker.
Spillerne inddeles i 3 rækker (baseret på retningslinjer fra EDGA):

A-rækken: 
Omfatter spillere i EDGA – gruppe 1 og 2, med golfhandicap fra +hcp. – 11,4. I denne gruppe spillers 
3 x 18 hullers slagspil. Damer spiller fra rød tee, herrer spiller fra gul tee. Der er præmier til de 3 bedste 
bruttoscorer og til den bedste nettoscorer.

B-rækken: 
Omfatter spillere i EDGA – gruppe 3 og 4, med golfhandicap fra 11,5 – 26,4. I denne gruppe spilles 3 
x 18 huller stableford. Damer spiller fra rød tee, herrer spiller fra gul tee. Der er præmier til de 3 bedste 
scorer eller afhængig af antal deltagere.

C-rækken: 
Omfatter spillere i EDGA – gruppe 5 og 6, med golfhandicap fra 26,5 – 54. Denne gruppe er delt i 
2 undergrupper, hvor valg af gruppe skal oplyses ved tilmelding. Der er præmier til de bedste scorer 
afhængig af antal deltagere.
- Gruppe C 1 spiller 3 x 18 huller stableford. Alle spiller fra rød tee.  
- Gruppe C 2 spiller 3 x 9 huller stableford. Alle spiller fra rød tee. Man må gerne spille de sidste huller, 
men det er kun score på for – 9 som er tællende i hver runde.  

D – rækken: 
Omfatter pårørende/ledsagere til spillere i turnering eller andre ikke handicappede spillere med inte-
resse for Paragolf.
Der spilles 3 x 18 huller i en række, med max. golfhandicap på 54. Der er præmier til de bedste scorer 
afhængig af antal deltagere.
Såfremt der ikke er mindst 5 spillere i en række sker der ændringer i fordelingen af rækkernes handicap, 
ligesom 9 hullers rækken kun gennemføres ved minimum 5 tilmeldte. 
A – og D – rækken spiller i Rø på New Course, hvor B – og C – rækken spiller Old Course.

Vi vil gerne have din tilmelding til Paragolf Bornholm Open senest tirsdag den 10. maj 2017, men af 
hensyn til bestilling af færgeoverfart og ophold anbefaler vi hurtig tilmelding.

Bemærk venligst, at du ikke kan tilmelde dig til Paragolf Bornholm på golfbox.dk. Du skal derfor 
tilmelde dig hos A/S Team Bornholm 
telefon +45 5695 8566 eller på www.Paragolf-bornholm.dk.
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Det bli´r en god turnering!

A/S TEAM BORNHOLM 
Ndr. Kystvej 34 • DK-3700 Rønne • Tlf.: +45 5695 8566
info@teambornholm.dk • www.paragolf-bornholm.dk


