ParaGolf Bornholm Open 2020
25. til 27. maj 2020
International turnering for personer, som
Har et handicap, fysisk eller psykisk
Er pårørende / ledsager til en spiller/deltager,
Eller er ikke handicappet spiller, med interesse for ParaGolf.

Holdet bag turneringen

Mette Wegge Lynggaard, Ambassadør for turneringen

Mandag 25. maj, kl. 10.00
* ParaGolf Bornholm åbnes
* Get-together, registrering og udlevering af scorekort til 1. spillerunde. Her mødes glade og forventningsfulde
spillere, før det går løs med 3 dages golf.
* ParaGolf Bornholms sponsorer og turneringsledelse byder velkommen og kommer med de sidste informationer før
turneringens start.
* Turneringsdagen begynder kl. 11.00

Dueodde Golfbane, Strandmarksvejen 14, 3730 Nexø, Telefon +45 56 48 89 87, www.nexogolfklub.dk

Tirsdag 26. maj, kl. 09:00
Anden turneringsdag af ParaGolf Bornholm.

Rø Golfbane, Spellingvej 1, Rø, 3760 Gudhjem, Telefon +45 56 48 40 50, www.roegolfbane.dk

Onsdag 27. maj, kl. 09:00
Tredje turneringsdag af ParaGolf Bornholm.
Bornholms Golf Klub, Plantagevej 3B, 3700 Rønne, Telefon +45 56 95 68 52 www.bgk.dk

Afslutningsarrangement og præmieoverrækkelse med stor buffet og underholdning kl. 17:30.
Ledsagere til golfspillere har også mulighed for at deltage i afslutningsarrangementet.

Information om ParaGolf Bornholm Open
ParaGolf Bornholm Open er en international turnering for mennesker der har et godkendt golfhandicap og som er
medlem af en DGU-klub eller tilsvarende udenlandsk golfklub.
Deltagerne skal,
- have et handicap, fysisk eller psykisk
- være pårørende/ledsagere til spillere/deltagere,
- være ikke-handicappede person med interesse for ParaGolf.
Sideløbende med hovedturneringen afvikles en speciel Par-3 baneturnering for handicappede spillere, som endnu
ikke har fået et godkendt DGU-handicap.

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. – 18,4. I denne gruppe spillers 3 x
18 hullers slagspil. Damer spiller fra rød tee, herrer spiller fra gul tee.
Rækken er opdelt i to undergrupper,
A 1 – rækken er for personer med fysiske handicap.
A 2 – rækken er for personer med psykiske handicap (Special Olympics).
Der er præmier til bedste bruttoscorer og til bedste nettoscorer i forhold til antallet af deltagere.
B-rækken: Omfatter spillere i EDGA – gruppe 3 og 4, med golfhandicap fra 18,5 – 31,9. I denne gruppe spilles 3 x 18
huller stableford. Damer spiller fra rød tee, herrer spiller fra gul tee.
Rækken er opdelt i to undergrupper,
B 1 – rækken er for personer med fysiske handicap.
B 2 – rækken er for personer med psykiske handicap (Special Olympics).
Der er præmier til de bedste scorer afhængig af antal deltagere.
C-rækken: Omfatter spillere i EDGA – gruppe 5 og 6, med golfhandicap fra 32,0 – 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 scoren på første – 9, som er tællende i hver runde.
Ikke handicappede spillere:
D – rækken: Omfatter pårørende/ledsagere til spillere i turnering eller andre ikke handicappede spiller. 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 kan der ske ændringer i fordelingen af rækkernes handicap, ligesom
9 hullers rækken kun gennemføres ved minimum 3 tilmeldte.
I Rø spiller alle på Old Course i 2019, og der er løbende start. Der er kanonstart på banerne i Nexø og Rønne

Præmier i hovedturneringen er sponsoreret af netavisen Bornholm.nu
”Hole in One”
For alle rækkers vedkommende er der udsat 1 stk. ”Hole in One” – præmie som kan vindes på alle tre baner. Vindes
den ikke på banen, udloddes den ved lodtrækning ved præmieoverrækkelsen. Denne præmie er skænket af Baltic
Sea Glass.

Turnering for spillere uden godkendt golfhandicap.
Denne turnering startede i 2015 og vil blive videreført efter samme principper. Turneringen gennemføres på de
samme baner som hovedturneringen.
Mandag er der en kort instruktion på puttinggreen om hele turneringen, hvorefter der er en putte – turnering på
puttinggreen hos Nexø Golf Klub på Dueodde.
Tirsdag er der en instruktion med træner på drivingrange med efterfølgende spil på 9 hullers par 3 – bane i Rø.
Onsdag spillers der på den ny- og omlagte 9 hullers – bane hos Bornholms Golf Klub i Robbedale.
Der er præmier til spillerne afhængig af antal deltagere.

Præmieoverrækkelse mv.
Turneringsledelsen ligger stor vægt på god information før og under ParaGolf Bornholm Open.
Der er i lighed med tidligere år hjælpere med alle bolde under hele turneringen.
Præmieoverrækkelse og afslutningen på ParaGolf Bornholm Open vil ske i hyggelige omgivelser om aftenen den 27.
maj i forbindelse med afslutningsmiddagen.

Tilmelding
Vi vil gerne have din tilmelding til ParaGolf Bornholm Open senest mandag den 4. maj 2020, men af hensyn til
bestilling af færgeoverfart og ophold anbefaler vi hurtig tilmelding.
Du kan tilmelde dig ved at udfylde og maile en tilmeldingsblanket til os. Du finder den på vores hjemmeside
www.paragolf-bornholm.dk.
Du er også meget velkommen til at ringe til os for at få yderligere information samt tilmelde dig:
A/S Team Bornholm
Tel. +45 56 95 85 66
info@teambornholm.dk
De bedste hilsner fra Bornholm
ParaGolf Bornholm & Team Bornholm

Overnatning.
Du har mulighed for at bo i velindrettede feriehuse, lejligheder eller værelser på nogle af Bornholms bedste
feriesteder. Alle overnatningssteder har god tilgængelighed for handicappede – der er gode parkeringsforhold,
ligesom der er få eller ingen trapper på overnatningsstederne.
Team Bornholm har mange tilbud på feriehuse, ferielejligheder eller hotelværelser. Se mere på turneringens
hjemmeside eller på www.teambornholm.dk .

