Kære alle medlemmer i Stensballegaard Golfklub – Kom og vær med!
Husk – at det er nu I skal tilmelde jer: Pink Cup turneringen – der finder sted

Søndag den 13. juni for 11. gang hos os.

Alle kan deltage, kvinder, mænd og juniorer, max. Hcp. 46.
Turneringen er åben, så gæster udefra er også velkommen.

Det koster 200 kr. at deltage – går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse
Flex og 9 huls medlemskab yderligere 200 kr. i Greenfee
Gæster udefra greenfee 200 kr.
Turneringen er handicap tællende.
Tæller desuden med i den gennemgående turnering DGT 2021 (4/7).
Vi spiller i fire rækker, 2 rækker i Damerækken og 2 rækker i Herrerækken.
Samtidig er der også en holdturnering.
Der er 10 fine præmier i hver række.
Nærmest flaget på alle par 3 huller og længste driv på Guldbjerg 2 både for kvinder
og mænd. Samt præmie til det bedste hold.

Kom og vær med til en hyggelig Pink- match på søndag, hvor solen skinner,
nærmest ingen blæst og temperaturen er god.

Scorekort håndteres i praksis på følgende måde – udleveres fra kl. 8.00.
En person i bolden fører et fysisk scorekort for alle i bolden, mens en anden i bolden
registrerer scores for hele holdet elektronisk.
Det fysiske scorekort for bolden, skal afstemmes med den elektroniske score, inden
holdkortet afleveres til matchleder underskrevet af alle i bolden.
Kl. 8.30 Velkomst/ orientering ved Driving range
Kl. 9.00 Gunstart

Tilmelding via Golfbox her. Sidste tilmelding er torsdag den 10. juni
kl.16.00.
Restauranten tilbyder efter spil: Pulled Pork Burger kr. 100, der bestilles samtidig
med registreringen i Golfbox
Præmieoverrækkelse i teltet foran klubhuset, når registrering af scores er
tilendebragt.
Vi glæder os til en hyggelig og spændende turnering, og håber at se en masse glade
deltagere.

Vi opfordrer alle til at spille i Pink eller nuancer af rødt – så vidt muligt.

Med venlig hilsen
Pink Cup Udvalget
Tina Gammelby Helle Møller

Lene Pedersen

Anna Marie Schøning Jytte Steffensen

Lene Milo

