
 

 

Pink Cup - Onsdag 9. juni 2021 

 

 

Kære Smørblomster, 

P.g.a Covid-19 har vi valgt at lave et mindre arrangement, da vi stadig ikke 

kender restriktionerne på dagen.  

Derfor spilles Pink Cup i år af os Smørblomster med mulighed for at 

invitere vores familier og venner. 

 

For penge skal vi jo stadig samle ind til den gode sag       

 

Vi spiller onsdag den 9. juni på vores tider + flere tider, både en 9 og 18 

huls match (18 huls match spilles i 2 rækker A: +8,0 – 21,0 B: 21,1 -46, da vindere evt. kan blive tilbudt at deltage i Pink 

Cup Finalen), med konkurrencer, præmier etc. Da vi går ud både formiddag og 

eftermiddag, vil der ikke være fælles spisning, men vi håber I vil gå i 

Restaurant Eagle og hygge jer sammen efter I har spillet. 

 

Vil du være med til at spille Pink Cup og støtte den gode sag, så gå ind i 

Golfbox under Klubturneringer – (se under 9. juni og find 9/18 huller 

Sommerblomst 2021 – Pinkcup).  

Tilmeld dig den match du ønsker at deltage i og indbetal samtidig          

kr. 200,- som går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse/Støt Brysterne. 
(Gæster ude fra betaler derudover normal greenfee fratrukket den rabat som 

klubben giver når vi spiller med venner og familie). 

Du skal samtidig ønske en spilletid :  

Send en mail til jetteborchsenius@gmail.com og skriv hvilken SLOT du 

ønsker at spille, se nedenfor:      

• Skriv dit fulde navn og DGU nummer 

• Angiv om du vil spille 9 eller 18 huls match og angiv SLOT nr. 
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• 9 huls Match: 

Slot 1 12.00 – 12.10 Slot 2 16.30 – 17.00 

Slot 3 17.10 – 17.20 Slot 4 17.30 – 17.40 
 

• 18 huls Match: 

Slot 1 9.00 – 9.30 Slot 2 9.40 – 10.10 

Slot 3 10.20 – 10.50 Slot 4 15.00 – 15.30 

Slot 5 15.40 – 16.10 Slot 6 16.20 – 16.50 
 

Vi forsøger at indfri alles ønsker! 

Endelig startliste vil blive sendt ud dagen efter deadline for tilmelding. 

Smørblomsterne har fortrinsret til en slot, hvis den er overbooket. Kan 

man ikke spille den tildelte tid er man velkommen til at bede om at få sin 

donation på kr. 200,- refunderet.  

Præmier offentliggøres på Smørblomsternes web og FB og vil derefter 

kunne afhentes på Smørum Golfs kontor.  

 

Deadline for tilmelding til Pink Cup er den 4. juni 2021 

 
 

Vi håber mange vil være med så vi kan få en hyggelig og sjov dag, samtidig 

med vi samler ind til den gode sag. 

 

De bedste hilsner fra Pink Cup Udvalget 

Helle, Jette, Linda og Rikke       
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