Invitation til

PINK CUP lørdag den 11. juni 2022

Dameklubben inviterer hermed alle medlemmer af Brøndby Golfklub samt veninder af dameklubbens medlemmer til
PINK CUP match lørdag den 11. juni 2022 - hvor vi for 20. år i træk afholder PINK CUP.

Tilmelding er åben i Golfbox.
Sidste tilmeldingsfrist er den 3. juni 2022. Der er plads til 70 personer i alt, 2 damerækker og en række for herrer i en
sideløbende match. Turneringen har venteliste prioriteret efter "først til mølle-princippet”. Medlemmer af
dameklubben har fortrinsret, og det er kun Golfine medlemmer, der kan gå videre til landsfinalen.
Turneringsfee er kr. 300,- for medlemmer af Brøndby Golfklub, og kr. 500,- for gæster. Har du også lyst til at være med
i putte konkurrencen koster det kr. 50,-, som venligst bedes indbetalt samtidig med turneringsfee.
Turneringsfee inkluderer deltagelse i turneringen, kaffe og croissant inden gun-start, grill arrangement og præmier. Alt
overskud går ubeskåret til PINK CUP.
Beløbet skal indbetales på Golfine’s konto i Nordea Bank 2277 – 4389864140 med angivelse af medlemsnr. samt Pink
Cup (ex 1927 Pink Cup + Put) senest 3. juni 2022. Tilmelding er bindende.
Turneringen er en individuel turnering. Der spilles i 3 rækker, 2 rækker for damer fordelt på HCP og 1 række for
herrer. Der spilles stableford med fuld SPH over 18 huller. Ved lige score afgøres placeringer efter laveste handicap.
Der er præmier til nr. 1, 2 og 3 i hver af rækkerne.
Tættest på flaget på hul 4 og 12 for damerne, og for herrerne er det på hul 11.
Tættest på snoren for både damer og herrer på hul 14.
Der er gunstart kl. 09:00. Scorekort skal være afhentet senest 30 min. før starttid.
Der spilles efter Golfreglerne (DGU), Brøndby Golfklubs Turnerings- og Lokalregler. Hul 9 spilles som Call hul.
Ud over PINK CUP turneringen vil der være flere spændende aktiviteter, hvor alle uanset handicap kan deltage, bl.a.

•
•

Auktion over mange og flotte gaver
Hvem laver færrest puts i turneringen

Afbud: Efter tilmeldingsfristen skal afbud foretages til turneringsledelsen.
Turneringsleder:

Lykke Kaack Hansen - Mobil: 2710 9001
Gitte Risby Hansen - Mobil 4055 35
Mail: Golfinedamerne@gmail.com

Turneringshjælpere: Nina Larsen, Jannie Larsen, Gitte Sillemann, Vibeke Jacobsen, Lisbeth Pedersen og Dorthe Bøg.

Vi ses til en hyggelig og meningsfuld dag på golfbanen.
Golfine
Dameklubben i Brøndby Golfklub

