
 

 

Pink Cup – 2022? 
Kære Smørblomster, 

Traditionen har jo altid været at vi kun arrangerer Pink Cup hvert andet år og i 2021 

lykkedes det - trods det at Covid-19 drillede os alligevel - at få samlet kr. 53.871,- 

ind til det gode formål. 

I 2022 har Pink Cup 20 års jubilæum og derfor talte vi på generalforsamlingen om vi 

skulle gøre en undtagelse og arrangere to år i træk. Grunden hertil er at Pink Cup vil 

lave noget mere ud af 2022 da det er et jubilæumsår. 

Vi besluttede derfor på generalforsamlingen at vi skulle sende info ud til alle 

medlemmer og spørge om der er nogle som kunne være interesseret i at være med til 

at samle penge ind til det gode formål. 

Hvordan, hvornår etc.: 

• Pink Cup arrangeres normalt i foråret, en weekenddag 

• Man inviterer hele klubben og normalt deltager ca. 100 – 110  

• Der spilles ud fra morgenstunden i en Gun Start og bagefter går alle i Restaurant Eagle hvor 

der spises, præmier deles ud, lotteri og aktion etc. 

 

Arbejdsopgaver: 

• Aftale med klubben om dag og opsætning af match (kontoret kan hjælpe) 

• Invitation til alle medlemmer 

• Indsamling af præmier hos sponsorer 

• Aftale med restaurant om spisning etc. 

• Sælge Pink Cup materialer 

• Lave skilte til nærmest hullet, putte konkurrence etc. etc. 

• Pynte op på området 

• Sælge lotteri på dagen 

• Afholde aktion på dagen 

• Afrapportere om aktiviteten til Pink Cup  

 

Du skal regne med 1 -3 arbejdsmøder inden Pink Cup og så skal du selvfølgelig kunne 

være til stede hele dagen Pink Cup afholdes. 

Ingrid Steffensen har tilbudt at tage lead på Pink Cup i 2022, under den 

forudsætning at yderligere 3 – 4 medlemmer melder sig under fanerne. Så har du lyst 

til at være med så kontakt Ingrid på mobil 2162 4724 og få en snak om hvad du kan 

bidrage med, senest 15.12.2021 da vi skal give input til klubkalenderen om vi skal 

bruge banen til at arrangere Pink Cup på. 

 

De bedste hilsner – Bestyrelsen 

 
P.S. Annette Calmar Simonsen udtalte på Generalforsamlingen. Det er et stort 

arbejde, men kors hvor er man glad og stolt når man står og sender resultatet 

afsted til Pink Cup! 


