
• Mødetid senest kl.14.30
• Sidste tilmelding fredag d. 25. juni 2021 i golfbox
• Der er plads til 104 spillere. Først til mølle princip.
• Se også www.pinkcup.dk

Der er mange måder at støtte Pink Cup på
• Ved at spille Pink Cup
• Ved at donere et beløb direkte til indsamlingen
• Ved at fodre ”den lyserøde gris” i baren i Mulli-

gans.
• Ved at støtte en spiller med et antal kroner pr 

scoret point
• Vi efterlyser gode sponsor-præmier til brug for 

afviklingen af turneringen. Det kunne være f.eks. 
være golfbolde, caps, vin m.v. – gerne med fir-
malogoer.  Afleveres til Lone på kontoret senest 
tirsdag, den 22. juni 2021.

• Kun fantasien sætter grænser.

1. Alle indsamlede beløb bedes enten indsat på vo-
res Damekonto 2380-3491 876 092 og husk at 
skrive navn+PC

2. eller Mobile Pay til Kamma Dickson 23612874 og 
husk at skrive PC.

3. Hvis det er en virksomhed, skal pengene indsæt-
tes på Kræftens Bekæmpelse konto: Reg.nr: 3001 
Kontonr. 30 01 65 66 00. Indbetalingen mærkes 
med CVR-nr, Pink Cup og Himmelbjerg Golf Club. 
Så indberetter Kræftens Bekæmpelse til SKAT. 
Send meget gerne lige en SMS til Kamma Dickson 
23612874 om beløbets størrelse.

Vi spiller stableford, og damer-
ne spiller i to rækker A og B, og 

Herrerne i 1-2 rækker afhængig af 
antal tilmeldte herrer. Det er kun 
damer fra HGC, der kan gå videre 

til Landsfinalen for Pink Cup.
 

Yderligere oplysninger på vores 
Hjemmeside/Golfbox.

Alle kender en, der har kræft, 
har haft kræft, lever med kræften 

eller har mistet en til kræften. 
Pink Cup 2020 blev jo aflyst, så i 

2021 vil vi sætte alle sejl til.
 

Vi vil gerne have en festlig lyse-
rød dag i Himmelbjerg Golf Club, 
hvor alle er med til at skabe og 

være med i fællesskabet. 

tirsdag
29. juni

gunstart kl. 15.00

både for 
damer og herrer

medlemmer og gæster

PRIS
medlemmer 300 kr.

gæster 450 kr.
incl. spisning

Vi sætter
alle sejl til

PINK CUP 
2021



Mange bække små, gør en stor å.
(Med inspiration fra Konen med æggene af H.C.An-
dersen, Kamma Dickson)

Konen med Pink-tiaraen.

Der var en spiller i klubben
Hun havde et mål med PINK Cup’en
At score point er ingen sag
Det skete næsten hver eneste dag.
Men hvad nu hvis det var kroner til PINK?
Det gav hende et tydeligt lille vink
Jo, familie naboer og venner.
Hun dem kærlige tanker sender.
Der er en onkel, en tante og en moster
naboen Jensen og genboen Kloster
Vennerne Magda, Ib, Ella og Sofi’
Og med Preben giver det hele ti.
Hvad sker der, hvis I bliver sponsorer
Med en krone for hvert point jeg scorer
Det lyder ikke af det store
Men tænk sig, hvis I gjorde.
Så ville bare èn spiller med 30 point på bagen
Samle hele 300 PINK kroner ind til sagen.
Nu tænkte hun videre
Mens hun gik og kvidrede.
Tænk sig nu, hvis vi satte barren lidt højere
Og vi alle gennemtænkte det nøjere

Hvad ville der monstro ske med beløbet
Hvis vi satte en femmer ind i købet.
Så ville en spiller med 30 point på bagen
Samle hele 1500 PINK kroner ind til sagen.
Nu var det lige før den tanke hun fik
Tænk sig nu, hvis det endnu bedre gik.
Ikke bare en eller fem, men ti
Hvad ville det hele så ikke gi’?
Nu var der brug for alle kræfter 
Og hun regnede rigtig godt efter.
Jo, minsandten om det ikke kunne blive
Til 3.000 PINK kroner stive.

Men der er jo ikke kun en spiller på banen 
Vi satser på mindst 100 til at støtte sagen.
Sammen er vi stærke
Det vil vi alle kunne mærke.
Bliver det måske 30.000  PINK kroner?
Eller monstro 150.000 PINK kroner?
Eller du milde 300.000 PINK kroner?

Nej, vi knejser ikke med nakken
Og vi bliver ej heller ved snakken
I arbejdstøjet vi bare trækker 
Og ser så hvor langt det rækker.
Men uanset hvordan det så end ender
Hun en særlig kærlig tanke til PINK CUP sender.


