
 
Pink Cup 2022 
 
Pink Cup-udvalget siger TUSIND TAK til 
  

• alle, som deltog i Pink Cup den 23. april 2022. 
• alle sponsorer af vand, frugt, præmier, gevinster og økonomisk støtte. 
• alle, som har hjulpet os med praktiske opgaver, herunder bl.a. levering af helium til ballonerne, 

oppustning af dem, hejsning af det flotte Pink Cup flag og oprydning efter turneringen  
• alle, som har købt Pink Cup produkter. 
• Majken, som brugte sin lørdag på at sørge for servering af mad, vin og kaffe og ikke mindst tog sig af 

opvasken. 
• Ole, som i en pyntet buggy kørte rundt på banen med små skarpe og andre gode sager.  
• greenkeeperne, som havde sørget for, at banen stod så grøn og flot. 

 
Det var 20. gang Pink Cup blev afholdt med det formål at samle penge ind til kampen mod brystkræft, og 
vejrguderne tilsmilede os - ”onde” tunger påstod ganske vist, at de ikke turde andet, når fem kvinder havde 
invitereret til Pink Cup i Norddjurs Golfklub.  
 
59 deltagere spillede Stableford efter de turneringsbetingelser, som er fastlagt af Kræftens Bekæmpelse, 
hvilket bl.a. betyder, at den matematiske metode benyttes ved lige resultat. 
 
Ligeledes i henhold til turneringsbetingelserne spillede damerne i to rækker, A og B, mens mændene spillede i 
én række, som af praktiske årsager blev kaldt C. 
 
Præmier 
Der var præmie til længste drive på hul 12, nærmest flaget på alle par 3 huller og til de 5 bedste spillere i hver 
række. 
 
 A-rækken Point B-rækken Point C-rækken Point 
1. plads Rita Kirkegaard 42 Susanne B. Andersen 47 Steen Rokbøl 41 
2. plads Elsebeth Ring 42 Heidi Klemmesen 39 Dan Askim Rise 38 
3. plads Kirsten Jensen 40 Gudrun Schnoor 39 Torben G. Andersen 38 
4. plads Jeanette Rokbøl 39 Linda Rokbøl 38 Peter Hjulmand 36 
5. plads Hanne Hjulmand  39 Kirsten Vinther 36 Niels Foss 35 
 
Længste drive: 
Hul 12 A-rækken  B-rækken C-rækken 
 Vibeke Søndergaard Anni Eichel Per Villadsen 
 
Nærmest flaget:  
 A-rækken M B-rækken M C-rækken M 
Hul 2 Elsebeth Ring 1,96  - - Steen Rokbøl 3,91 
Hul 4 - - - - Steen Rokbøl 3,73  
Hul 10 Kirsten Jensen 4,95  Kirsten Vinther 4,04 Iver H. Jensen 7,80  
Hul 15 Bente H. Jensen 4,42 Susanne B. Andersen 4,31 Torben G. Andersen 4,60 
 
Ved en fejl fik Kirsten Vinther og Bente Hougaard Jensen, desværre ikke udleveret præmie for nærmest flaget i 
lørdags. Det beklager vi meget og råder bod på snarest muligt. 
 
Vi ønsker alle vinderne TILLYKKE og håber naturligvis på, at vi får så mange penge samlet ind, at Rita og 
Susanne bliver inviteret til årets Pink Cup landsfinale i Svendborg Golfklub den 16. september 2022.  
 
Det endelige overskud af turneringen kender vi ikke endnu, men det bliver offentliggjort, så snart det 
foreligger.  
 
På trods af de fejl, der skete i kampens hede, håber vi, at alle deltagere – og flere endnu – også vil deltage i 
næste års Pink Cup!  
 
Mange lyserøde hilsner 
Pink Cup-udvalget  


