
 
 

 

Nyt fra tirsdagsdamerne - Pink Cup tirsdag, den 10. juni 2014 
 

I år er det 10. år, tirsdagsdamerne i Svendborg Golfklub arrangerer Pink Cup, en turnering for kvinder med 

det formål at støtte kampen mod brystkræft. 

 

Turneringen er anderledes, idet det ikke kun er de spillemæssige resultater, der tæller, men derimod det 

beløb, der bliver spillet ind til kræftens bekæmpelse. Sidste år blev mændene inviteret med, og det var en 

stor succes og en udfordring for dem, da de også spillede fra rød tee. 

 

I løbet af de første 9 år blev der indsamlet 144.000 kr. og målet for jubilæumsåret er mindst 35.000 kr. og 

meget gerne mere. Det er en opgave, som tirsdagsdamerne ikke kan løfte alene, og derfor vil vi bede resten 

af klubben om at støtte op om projektet. Overskuddet går ubeskåret til kræftens bekæmpelse! 

 

Sidste år deltog 70 medlemmer i Pink Cup. Vi vil meget gerne op på 100 deltagere. Det er en rigtig festlig 

og hyggelig dag. Så noter datoen tirsdag, den 10. juni 2014, hvis du har lysten til at deltage.  

Et hole-in-one under turneringen udløser 25.000 kr. som tæller med i klubbens regnskab. Det kunne vel også 

være sejt at bidrage med det. 

 

I år vil vi bede de deltagende spillere om at skaffe sig personlige sponsorer, som via spilleren donerer enten 

et fast beløb, eller et beløb pr. stableford point, der opnås. Vi hjælper med formularer til brug for 

donationerne. 

 

I forårets løb vil vi arrangere vinsmagning og påtænker også et loppemarked for at rejse penge. Mere om det 

senere. Også her kan du bakke op som leverandør eller køber. 

 

Som sidste år vil vi også sælge varer fra kræftens bekæmpelse og afholde lotteri med mange fine præmier.  

 

Vi vil også opfordre de øvrige klubber i klubben om at lægge et ekstra beløb på startgebyret i uge 24, hvor 

turneringen spilles. Og sidst men ikke mindst vil vi sætte en sparebøsse op, hvor du kan lægge småmønter i. 

Mange bække små .... 

 

Og skulle et uventet sponsorat falde i vores turban, vil vi blot være taknemmelige. Skulle du have et godt 

forslag til at rejse penge, tager vi imod med glæde. 

 

Dette er blot en appetitvækker - vi skal nok vende tilbage med flere informationer. 

 

Vi brænder for denne sag og håber også, at du også vil være med til at støtte brysterne. Får vi rigtigt mange 

penge ind kommer Svendborg Golfklub med i landsfinalen og klubben dermed på Danmarkskortet! 

 

På tirsdagsdamernes vegne. 

 

Lise Rungø  og  Inger Olsen  

lrungoe@hotmail.com  Inger@s-o-textil.dk 
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