
 

PINK CUP Turnering på Stensballegaard Golf  

Kære alle medlemmer i Stensballegaard Golfklub og gæster  

 

Stensballegaard Golf spiller for 12. gang med i Kræftens Bekæmpelses store 

velgørenhedsturnering PINK CUP og samler ind til brystkræftsagen.  

I år er der 20års jubilæum for PINK CUP på landsplan.  

 

Alle kan deltage kvinder og mænd samt juniorer (max. Hcp. 46) samt gæster udefra.   

 

PINK CUP dagen er både hyggelig og festlig.  

 

Turneringen finder sted, søndag den 12. juni 2022 på Guldbjerg/Brakør. 

 

Det koster 200 kr. at deltage – der går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse. 

Flex 9 huls medlemmer spiller med uden greenfee pga. det gode formål.  

Gæster greenfee 200 kr.  

 

Turneringen er handicap tællende.   

Der spilles i 4 rækker: 2 rækker i Damerækken og 2 rækker i Herrerækken. 

 

Der er 12 flotte præmier i hver række!!! 

Derudover er der en holdturnering med præmier til de 2 bedste hold.  

 

Der er i år også en sideløbende puttekonkurrence med præmie til de 3 bedste. 

Det koster 20 kr. der betales via mobilpay til 51270198 ved udlevering af scorekort. 

 

Scores indtastes løbende via mobiltelefonen i turneringsapp´en 

 

Scorekort udleveres fra kl. 7.30 –8.15  

Velkomst/orientering ved driving -rangen kl. 8.30 

Der er gunstart kl. 9.00. 

Holdscorekortet samt scorekortet til puttekonkurrencen afleveres på scorekontoret straks efter 

machen.  

 

On line tilmelding er åben i golfboks. 

 



Vi opfordrer alle til at spille i PINK, lyserødt eller rødlige farver eller den nye grå jubilæumspolo.  

 

Restauranten tilbyder efter spil: Pulled Pork Burger 120 kr.  bestilles ved registreringen i Golfboks.   

Præmieoverrækkelse i restauranten, når registrering af scores er tilendebragt. 

 

Efter spil vil der også være mulighed for køb af lotteri, hvor der er præmie for hver 4. lod (75 ud af 

300 lodder). Dette til en pris af 50 kr. for 3 lodder.  

 

Vi glæder os til en hyggelig og spændende turnering og håber at se en 

masse glade deltagere. 
 

PINK CUP Udvalget 

Tina Gammelby      Helle Møller     Lene Pedersen     

Anna Marie Schøning     Jytte Steffensen        Lene Milo  

 

 

 

 


