
Pink Cup med dameklubben onsdag den 2. juni 2021 

Så blev det den 2. juni og der skulle spilles Pink Cup, som er matchen hvor vi samler penge ind til 

forskning af brystkræft. 

I år var det 19 tende gang vi spillede Pink Cup, og i alt fik vi indsamlet kr 20.596,- 

Indtil nu havde vi indsamlet ialt kr 224.844,- 

Der var 50 spillere som mødte op til denne dejlige dag, så der blev pyntet til den store guldmedalje, 

masser af balloner og flag, Der var også pyntet på banen med flag og  balloner på teestederne og 

flotte flag på green som greenkeeperne har sat op. 

Og selve banen stod som sædvanlig utrolig flot, stor tak til vores greenkeeper. 

Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige en stor tak til alle vores udenbys sponsorer, samt tak til 

Albertslund Golfklub, Lene Strandby, Erik Jensen, Inge Johannesson, farmor til en af vores 

ungdomsspillere, og tak for hjælpen for afvikling af matchen til Poul Bregendahl, Svend Troelsen 

og Jesper Helmer. 

Og selvfølgelig til alle jer spillere som deltog denne dag, og selvfølgelig også til alle jer som købte 

lodder til 3-dages matchen. 

Da vi var færdig med matchen, havde Yvonne og Alice, gjort klar til Frikadeller og kold 

kartoffelsalat, samt dejlig kage som Else havde bagt. Dameklubben var som sædvanlig vært for 

maden. 

Vi lavede aktion på et kunsttryk Morten Christoffersen, hvor der i alt blev indsamlet kr 961,- 

 

Herefter var det tid til præmieoverrækkelse: 

Dagens vindere: 

A rækken:     B rækken 
Helle Stentoft med 35 stp   Anne-Marie Løndrup  33 stp   
Karin Christensen    35 stp   Lene Strandby               29 stp 
Inge Johannesson    31 stp   Janni Petersen              28 stp 
 
Herrerækken:     
Poul Erik Pedersen   41 stp 
Holger Pedersen       39 stp 
Ren’e Karlsson           33 stp 
 
Længste drive: 
A  Helle Stentoft 
B Anne-Marie Løndrup 
Herre  Poul Erik Kofoed 
 
Nærmest hul 8 
Inge Johannesson 
 
Puttekonkurrence 
Karin Christensen 

Daniel Nielsen 


