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Bornholm Masters satte rekord
Af Kjeld Lundbæk

GOLF
Svaneke-drengen Morten Kofoed, i dag bo-
siddende på Sjælland, solgte sin fødeø på 
fornemste vis, da han onsdag og fredag i den 
forgangne uge stod for afviklingen af den ni-
ende udgave af golfturneringen Bornholm 
Masters på Rø Golfbaner. Vejret var forry-
gende begge dage, og selv om der indløb en-
kelte afbud, blev der sat ny deltagerrekord 
med 69 spillere til start.

– Jeg ønsker at promovere bornholmske 
produkter og øen i sin helhed. Derfor er 
langt de fleste deltagere i Bornholm Masters 
også spillere ovrefra, fortæller Morten Kofo-
ed, der som sædvanlig havde skaffet et hav 
af præmier fra en lang række bornholmske 
sponsorer. Det betød, at samtlige deltagere 
kunne tage hjem med enten en kurv eller en 
pose med bornholmske produkter.  

Efter onsdagens spil førte Jakob Falk 
Schollert fra Roskilde Golfklub i A-rækken 
med 37 point, Benny Ellesøe fra Furesø Golf-
klub førte B-rækken med 36 point, mens Lis 
Thorsen fra Nivå Golfklub havde lagt sig i 
spidsen i damerækken med 41 point.

Dagens længste drives blev slået af Allan 
Thomsen fra Furesø Golfklub i A-rækken, 
Søren From Hansen fra Skovbo Golfklub i 
B-rækken og Julie Falk Schollert fra Roskilde 
Golfklub i damerækken.

Tættest pinden for både mænd og kvinder 
blev Christoffer N. Kofoed fra Nordborn-
holms Golfklub - en ung og lovende spiller 
på bare 14 år.

Fredag morgen var det finaledag. Heldigt 
for spillerne var det overskyet, men selv om 
der også var en svalende vind, var det stadig 
varmt.

Efter fem timers spil kunne turneringsle-
delsen kalde til præmieoverrækkelse. Sam-
let vinder i A-rækken blev Jakob Falk Schol-
lert med i alt 70 point, mens Morten Wibs-
kov fra Mølleåens Golfklub og Christian Mo-
strup fra Furesø Golfklub indtog anden- og 
tredjepladsen med hhv. 68 og 67 point.

Samlet vinder i B-rækken blev Jørgen Fre-
deriksen fra Furesø Golfklub med 70 point. 

På de to næste pladser kom to bornholmere, 
Preben Hansen fra Bornholms Golfklub og 
Jørn Ole Kofoed fra Gudhjem Golfklub, også 
med 70 point. Jørgen Frederiksen besatte 
førstepladsen, fordi han med en scorer på 42 
point opnåede flest point på finaledagen.

Lis Thorsen forsvarede sin føring i dame-
rækken med med 73 point. Dermed blev hun 
også samlet vinder af Bornholm Masters og 
får nu sit navn indskrevet på glaspokalen. 
Julie Falk Schollert og Christa Poulsen (Nexø 
Golfklub) kom på de to næste pladser, begge 
med 65 point.

Fredagens længste drives blev præsteret 
af René Vedøe, Furesø Golfklub, Jesper Lei 
Knudsen, Hedensted Golfklub, og Julie Falk 
Schollert, Roskilde Golfklub, mens Christi-
an Mostrup fra Furesø Golfklub landede 
nærmest pinden. 

Philipson Wine havde skænket fine 
vingaver til samtlige vindere, mens der var 
et hav af klappepræmier, skænket af Nykre-
dit, Philipson Wine og Nordea. Alle spillere, 
som ikke fik en præmiekurv, gik hjem med 
en pose med forskellige bornholmske pro-
dukter.

-          Jeg vil gerne takke alle sponsorer, for 
uden deres støtte ville Bornholm Ma-
sters-turneringen slet ikke blive gennem-
ført. Der var derfor også store klapsalver fra 
spillerne som tak for opbakningen, fortæl-
ler Morten Kofoed.

En VW Golf som lokkemad
Næste år kan Bornholm Masters fejre 10 års 
jubilæum, og i den anledning spilles der om 
en særdeles fornem hole in one-præmie.

- Jeg har lavet en aftale med VW-forhand-
leren på Bornholm, som har udsat en VW 
Polo som hole in one-præmie, så mon ikke 
der kom endnu flere spillere næste år, lyder 
det fra Morten Kofoed.

2018-turneringen blev afsluttet med en 
afslutningsmiddag på Bryghuset i Svaneke. 
Endnu en dejlig turnering med masser af 
glade spillere var gået på hæld.

 

Dagens vindere: Jakob Falk Schollert vandt A-rækken, Jørgen Frederiksen vandt B-rækken, mens 
Lis Thorsen vandt i damerækken. Foto: Allan Rieck

 º Jeg ønsker at promove-
re bornholmske  
produkter og øen i sin 
helhed. Derfor er langt 
de fleste deltagere i 
Bornholm Masters  
også spillere ovrefra

Morten Kofoed 

Deltagerne ved årets Bornholms Masters på Rø Golfbaner. Foto: Allan Rieck. 


