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Formandens Golfhul

Kære medlemmer,

Så fik vi åbnet banen!
 Til åbningsturneringen kunne vi glæde os over en fuldt besat turnering, og arrange-
mentet blev afholdt rigtig flot, tak til turneringsledelsen! 
Igen i år kunne vi ligeledes glæde os over at vejrguderne var med os, da klubben åb-
nede banen.
 Som det kan læses i klubbladet er begynderudvalget i fuld gang, og her har man 
brugt en stor del af den sidste tid på at definere begyndere, arbejdsgange og processer i 
forbindelse med begyndere, samt en styring af de forskellige spil på banen for begyn-
derne.
 Vores nye Pro René Wiesel, vil ligeledes her i bladet præsentere sig, og vi ser frem til 
samarbejdet med René, med stor tiltro til en rigtig god sæson.
 At banen er åbnet er gået op for mange af os, og ikke mindst det rigtig gode vejr vi 
har haft i den seneste tid har gjort, at rigtig mange medlemmer har været ude og spille, 
det kan bl.a. ses i handicapudvalget hvor vi allerede nu har travlt med at indberette 
scores.
 Et sted hvor vi ikke har haft den helt store respons fra jer medlemmer, er i forbin-
delse med oprettelse af banekontrollør-korpset. Der er desværre ikke kommet så mange 
tilmeldinger så det har været muligt for os at få korpset op at stå her til starten, men vi 
håber at der vil komme flere, således at vi i højsæsonen henover sommeren kan sikre et 
godt flow på banen, til glæde for alle spillere.
 Vores Elitehold har allerede været i ”ilden”, da de var i Vallø og spille venskabs-
match mod deres Elitehold, hvor vi vandt 9-7 - Tillykke! Samtidig kan vi også her 
nævne at Eliten har fået en tøjsponsor. Tune Textil Tryk har indvilliget i at levere tøj til 
spillerne på holdet.
 Vi ses på banen!

Allan B. Corfitsen
Formand, Greve Golfklub
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Så blev sæsonen skudt i gang med en åbningsturnering der blev 
afviklet i det bedst tænkelige vejr med solskin, 20 grader og 
næsten vindstille. 
 84 spillere havde tilmeldt sig og de fik en flot start på sæso-
nen.
 At det gode vejr havde sin indflydelse på spillet ses ved at 
ikke mindre end 20 spillere spillede bedre end deres HCP.
 I række A spillede Morten Hørlyk Ahrendsen helt forrygende 
og vandt med en nettoscore på 68 slag, tæt fulgt af Klaus Hemp 
med en nettoscore på 71 slag. Klaus var bare et slag fra banere-
korden på brutto 78 slag. Sidste års vinder af Åbningsturnerin-
gen Torben Bjørn blev no. 3  med en nettoscore på 72 slag.
 I B-rækken løb Jacob Due med sejren med en stableford score 
på hele 40 point. Igen tæt efterfulgt af Lasse Jensen med 39 
point og Simon Kløcker med 38 point.
 I C-rækken spillede Kim Korsgaard bedst og vandt med 44 
point. No. 2 blev Claus Kjergaard Nissen med 40 point og no. 3 
blev Lars Blicher ligeledes med 40 point.
 I D-rækken finder vi dette års vinder af Åbningsturneringen 
Kent Kølvig der scorede ikke mindre end 46 stableford point. Et 
varmt tillykke til årets vinder der fil overrakt den store vandre-
pokal.
 No. 2 i D-rækken blev Henning Pedersen med 42 point og 
no. 3 blev Johnny Villumsen med 41 point.
 Vi siger tillykke til alle vinderne.
Så fik vi også taget hul på at tildele point til kampen om at blive 
årets spiller.
 Alle der gennemførte Åbningsturneringen har fået 2 point og 
vinderne af de enkelte rækker har fået tildelt yderligere fra 1-10 
point afhængigt af hvor mange der deltog i de enkelte rækker. 

Turneringsudvalget

Man kan jo maksimalt få 10 point, men dog ikke flere point end 
halvdelen af antallet af spillere i rækken.
 Listen med point kalder vi ”racinglisten” og den er ophængt 
på opslagstavlen så alle kan følge med i hvem der fører ræset til 
at blive årets spiller.
 Når bladet udkommer er vi forhåbentlig godt i gang med 
den løbende individuelle hulspils-turnering. Ved tilmeldingsfri-
stens udløb var der kun ca. 25 spillere der havde tilmeldt sig, så 
turneringsudvalget besluttede at forlænge tilmeldingsfristen til 
d. 18. april med et håb om at langt flere spillere når at tilmelde 
sig.
 Ud over 9-huls turneringerne der afvikles hver anden man-
dag på de sidste 9 huller, bliver det næste større arrangement 
Forårsturneringen d. 13. maj.
 Til denne turnering har vi inviteret 32 spillere fra Hedeland 
som en tak for den hjælp vi fik sidste forår, hvor Hedeland stil-
lede Maglehøjbanen til rådighed for vores begyndertræning.
 Vi håber at alle de faddere der også deltog i denne begynder-
træning vil melde sig til turneringen.
 Klubben afholder udgifter til Greenfee for Hedelands spillere 
ligesom der ikke opkræves turneringsfee fra vores egne spillere 
denne dag. Efter matchen vil klubben være vært for en frokost-
buffet til alle spillerne.
 Nu håber turneringsudvalget kun på, at vi får lige så godt 
vejr til sæsonens resterende turneringer som vi havde til Åb-
ningsturneringen.

Turneringsudvalget.
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BEGYNDERE der har bestået regel og slagprøve, 
men ikke har opnået handicap 54.

 
Kom ind i sekretariatet og  hent jeres

 nye BAG-mærke.

Hjælp os selv til at få
en smukkere golfbane!
Når jeg spiller på vores dejlige golfbane ser jeg desværre, at der 
på næsten alle teesteder er smidt stumper af knækkede tees. 
 Hvem skal samle dem op? Det skal greenkeeperen inden han 
kan slå græsset på teestedet for ikke at ødelægge klippeskærene.
 Hvis vi alle sammen samlede disse tee-stumper op og afle-
verede dem i nærmeste skraldespand, kunne greenkeeperen få 
endnu mere tid til at passe golfbanen til alles tilfredshed.

Klaus Hemp. Medlem nr. 207

Opråb
Vil du lære nye mennesker at kende over opvasken eller bord-
dækningen?
 Fest- og Arrangementsudvalget søger flittige hænder til afvik-
ling af sæsonens aktiviteter – hvor den næste finder sted den 11. 
maj (grill-aften – se besked andetsteds i Klubbladet).
Har du et par timer i overskud, og gider du at give et nap med, 
når der skal dækkes bord, ryddes til side m.m. hører vi meget 
gerne fra dig. Som belønning kan vi tilbyde dig en hyggelig 
stund med nogle mennesker, der ikke er iklædt golftøj, og som 
ser det som sin fornemste opgave at gøre noget godt for de an-
dre medlemmer i klubben.
 Send en mail til: inatech@drcmr.dk , hvis du er interesseret. 
Og bemærk venligst – at du melder dig som hjælper til ét ar-
rangement, betyder ikke, at du er selvskrevet til at hjælpe næste 
gang…
 Vi glæder os til at høre fra dig.

Fest- og Arrangementsudvalget

Fest- og arrangementsudvalget

Sæt X i kalenderen!
Fest- og Arrangementsudvalget minder Greve Golfklubs

medlemmer og pårørende (inkl. børn) om det
kommende arrangement, som er vores grillaften, der vil blive 

afholdt fredag den 11. maj.
Nærmere information om arrangementer følger pr. mail. 



Greve Golfklub - 5

Træner Fee
Med nyansættelsen af René Wiesel i golfcentret, er bestyrelsen 
blevet kontaktet af centret, idet centret ønsker at opkræve en 
Træner Fee af Greve golfklub.
 Pr. den 15. juli 2007 får centret ligeledes en assistent, som i 
sæson 2008 skal uddannes til golftræner. 
 I første halvår kan den nuværende pris på pro-lektioner ikke 
ændres, da centret og klub allerede har indgået en aftale, hvilket 
var før Cathrine måtte stoppe som træner.
 Situationen er nu en anden, så centrets udspil er en træner 
fee på 50.000 kr. samt almindelig takst på 150 kr. pr. lektion, 
gældende for 2. halvår af 2007. I 2008 er det således centerets 
hensigt at opkræve en træner fee på 200.000 kr. årligt. Taksten 
pr. lektion forbliver dog den samme.
 Konsekvensen af ovenstående er på nuværende tidspunkt 
ikke kendt, men vi skal i bestyrelsen nu i dialog med centret, og 
håber her på en fornuftig løsning.

Bestyrelsen, Greve Golfklub.

Informations- & Sponsorudvalget

Bag-Mærker
Mange medlemmer efter-
spørger bag-mærker, og det 
er meget forståeligt. For ikke 
nok med at et bag-mærke er 
et synligt bevis for at man 
har ret til at spille på sin egen 
bane, så er det også et synligt 
bevis, ud af til, at man har 
tilhørsforhold, at man har en 
hjemmeklub.
 Vi har, i Informationsud-
valget, arbejdet en del med 
bag-mærker i den seneste tid, 
og er i disse dage ved at lægge 
sidste hånd på design, spon-
sorering samt tidsramme for 
udlevering.
 Vi håber at sponsoren falder på plads ultimo april, og vi så 
inden udgangen af maj måned kan begynde at udlevere bag-
mærker.
 Når det hele er på plads, vil vi sende en mail rundt til alle 
medlemmer om at man nu kan afhente sit bag-mærke i sekreta-
riatet.
 Vi glæder os til at vi, på fremmede baner, ligeledes kommer 
til at møde Greve Golfklub bag-mærker så vi også den vej rundt, 
kan blive mere kendt end vi er, i den danske golfverden.

Flemming Schou Nielsen

Bag-Mærker.

Mange medlemmer efterspørger bag-mærker, og det er meget forståeligt. For ikke nok med at 
et bag-mærke er et synligt bevis for at man har ret til at spille på sin egen bane, så er det 
også et synligt bevis, ud af til, at man har tilhørsforhold, at man har en hjemmeklub. 

Vi har, i Informationsudvalget, arbejdet en del med bag-mærker i den 
seneste tid, og er i disse dage ved at lægge sidste hånd på design, 
sponsorering samt tidsramme for udlevering. 

Vi håber at sponsoren falder på plads ultimo april, og vi så inden 
udgangen af maj måned kan begynde at udlevere bag-mærker. 

Når det hele er på plads, vil vi sende en mail rundt til alle medlemmer 
om at man nu kan afhente sit bag-mærke i sekretariatet. 

Vi glæder os til at vi, på fremmede baner, ligeledes kommer til at møde 
Greve Golfklub bag-mærker så vi også den vej rundt, kan blive mere 
kendt end vi er, i den danske golfverden. 

Informations- & Sponsorudvalget, Flemming Schou Nielsen 
Generalforsamling

Vi vil gerne, endnu engang, sige tak for
en god generalforsamling.

Til jeres information kan vi sige at referat, regnskab og budget 
ligger på klubbens hjemmeside.

Informations- & Sponsorudvalget, Flemming Schou Nielsen
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Nedenstående information har vi fået fra Golfbox A/S, og det er 
et initiativ vi hilser velkomment i udvalget.
 DGU skal vende problematikken på et møde i ultimo april og 
herefter tror vi på at, det inden længe vil blive muligt for klub-
berne at bestemme, om deres medlemmer selv må indtaste deres 
scorekort til regulering.
 ”Klubberne vælger selv om medlemmerne må taste ind via 
deres touch-stander og/eller via medlemsportalen, når de sidder 
derhjemme. Denne funktion er lavet, dels for at klubberne kan 
spare tid ved regulering af handicap, men også fordi erfaringer 
viser at stableford-scores ikke altid regnes korrekt ud.
 Ved at lade medlemmerne indtaste deres egne scores, sikrer 
vi os, at stableford-point altid regnes korrekt ud, og dermed 
hjælper vi med til at spillerne har et så korrekt handicap som 
muligt.

Handicapudvalget

 Fælles for begge løsninger er at scorekortet fysisk SKAL 
afleveres til godkendelse i klubben for at overholde kravene fra 
DGU.
 Scorearkivet bliver som minimum bevaret i 3 år i GolfBox 
– og klubberne skal minimum opbevare scorekortene i 3 måne-
der, inden de må makuleres.”
 Når der sker nyt i sagen vil alle medlemmer blive orienteret 
direkte, pr. mail.
 Vi forventer ligeledes at afholde nogle informationsaftener/
eftermiddage hvor vi fortæller om systemet.
 Men uanset hvad, så vil det altid være muligt at indlevere 
scorekort som hidtil, i klubbens postkasse til venstre for ind-
gangsdøren, eller i brevsprækken til venstre for toiletdøren.
 Vi vil igen, her fra handicapudvalget, komme med en op-
fordring, vær omhyggelig med udfyldelsen af scorekort, skriv 
tydeligt, husk datoen og husk underskrifter samt medlemsnr., 
det vil hjælpe os gevaldigt.

Flemming Schou Nielsen

Sponsorer

En bedre løsning....
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Regelhjørnet - Historier og finurligheder omkring reglerne i Golf

Her på siden vil vi fremover bringe historier og finurligheder omkring reglerne 
i golf. Nedenstående er et eksempel på, hvordan det kan være svært at fortolke 
reglerne, selv for eksperterne hos DGU. Hvis du har et eksempel på en situa-
tion, som kan være vanskelig at fortolke, er du velkommen til at sende den til 
per.larsen@dk.abb.com.
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”Golfens dag”
Kender du nogen?

I forbindelse med Golfens Dag 5. maj slår Greve Golfklub 
dørene op for alle de mennesker, som af uransagelige grunde 
endnu ikke har stiftet bekendtskab med golfsporten. 
 Så kender du nogen, der kunne tænke sig at få et indblik i 
golfens forunderlige univers, så husk endelig at fortælle familie, 
venner og bekendte om denne unikke mulighed.
 Greve Golfklub er en af 94 golfklubber, som over hele landet 
deltager i Golfens Dag, der er arrangeret af DGU og Foreningen 
Private Golfbaner med det formål at åbne folks øjne for de vær-
dier som ligger indbygget i golfspillet og foreningskulturen. 

Golfens Sande Værdier: 
• Golf er en sport for livet
• Golf belønner målrettet træning
• Golf er alsidigt, banen og naturen spiller udfordrende med
• Golf fremmer fysisk og psykisk sundhed
• Golf beskytter natur og miljø og giver gode naturoplevelser
• Golf udøves på lige fod af begge køn og alle aldre
• Golf fremmer medmenneskeligt samvær
• Golf styrker etisk adfærd, fordi man er sin egen dommer
• Golf fordrer god etikette og hensyntagen til andre
• Golf stiller krav til ansvarlighed
 Vi har besluttet at afvikle flere små konkurrencer henover 

dagen, give instruktion på Driving Range, lave banevandringer 
og flere andre ting.
 Skulle du, som medlem, have lyst til at deltage som hjælper 
på dagen kan vi tilbyde en polo-shirt med Greve Golfklub logo, 
forplejning i den tid du er der som hjælper, samt chancen for at 
brede budskabet om Greve Golfklub.
 Kontakt os på tlf. 46139900, mail info@grevegolfklub.dk el-
ler på formularen på hjemmesiden, hvis du gerne vil hjælpe.

Flemming Schou Nielsen

Informationsudvalget

Fra åbningsmatchen 14. april 2007



Kære medlemmer i Greve Golf Klub

Mit navn er René Wiesel og jeg er den nye 
træner der overtager efter at Cathrines 
rygskade gjorde det umuligt for hende af at 
fortsætte karierren som golftræner.
 Trods omstændighederne glæder jeg mig 
meget til at komme i gang og møde jer alle sammen.
 Selvom det jo naturligt er begynderskolerne, der kommer til 
at optage en masse af min tid, vil der også være rig mulighed for 
alle andre af klubbens medlemmer at få lidt hjælp til spillet. Jeg 
påtænker at lave forskellige kurser i diverse discipliner (kølleslag, 
puttning, short game o.s.v.)
 Hold øje med hjemmesiden hvor disse kurser vil blive an-
nonceret. 
 Vi har fået nyt tøj hjem i shoppen fra Daily Sports, Rukka og 
abacus, så kig ind forbi i shoppen og se om vi kunne friste med 
en dejlig varm vindstopper eller noget nyt regntøj.
Det er klart med den begrænsede plads, vi har i shoppen, at der 
ikke plads til det helt store udvalg i golfudstyr, men vi har mu-
lighed for at bestille hjem fra stort set samtlige leverandører. Jeg 
har meget stor erfaring indenfor rådgivning og customfitting af 
udstyr og hjælper gerne med at finde det rette udstyr der passer 
til netop dig.
 Til slut vil jeg ønske jer alle en rigtig god sæson med masser 
dejlige golfoplevelser.

Mange golfhilsner 
Renè Wiesel, PGA Teaching Professional

Frank Lloyd Wright – ”Den ting, som du tror på, sker altid…..og det 
er troen på tingen, der får det til at ske”

Ny pro

Greve Golfklub - 9

René og ”Shoppen”
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I år ændrer vi på forløbet at gå fra Golfskole (bestået regel- og 
slagprøve) til DGU-kort (handicap 54). På vores hjemmeside vil 
du finde oplysninger omkring 
forløbet under Begynderafde-
lingen, samt en flow-oriente-
ret gennemgang af forløbet.
 Vi beder alle med be-
stået regel- og slagprøve fra 
sidste år om at sætte sig ind i 
forløbet og håber de opnår at 
kommer til at spille i handi-
cap 54 eller nedefter, i den 
nye sæson.
 God sæson til alle.

BegynderudvalgetErfarne spillere søges 
Har du spillet ca. et års tid og har du et handicap på 54 eller derunder. 
Har du lyst til at hjælpe vores nye medlemmer ind i klubben 

så kom og hjælp os med at få nye spillere introduceret til vores PAR-3 bane. 

Hver mandag kl. 17:30 mødes vi i klubhuset. 

Vi går sammen med de nye medlemmer og viser dem tilrette på PAR-3 banen.  

Vi hjælper lidt på vej med lidt gode råd som at vinke igennem, samle op, 
hvor stiller man BAG-vogn/BAG.etc.

Vi hjælper også lidt med dropperegler, opførsel på banen etc. 

Vi går sammen med de nye medlemmer på 2 til 3 huller (gerne mere), og du bliver lige så glad som de, 
når det går dem godt. 

Vi glæder os til at se jer. 

Greve Golfklub 
Begynderudvalg          

PS! Har du et handicap på 40 eller derunder, og har du lyst til at hjælpe os med KANIN-matcher, så mød 
venligst op mandage kl. 17:30. 



INFO AFTEN
Den 28. marts kl. 17 holdt Golf-Grevinderne (dameklubben) 
info aften i klubhuset. 
 Der mødte 36 damer op, en del kendte fra sidste sæson, men 
også ny ansigter.
 Aftenen startede med en puttekonkurrence i det fineste sol-
skin. 
 Herefter blev der serveret sandwich, chips, vin og vand. 
Vinen sponsoreret af Super Brugsen i Karlslunde.

Der var mulighed for at få lavet en hud test af 2 damer fra 
Ferrosan, som også holdt et flot foredrag om deres produkter 
IMEDEEN.
 Ferrosan sponserede aftenens præmier, som var produkter 
fra IMEDEEN.
 Det var en rigtig god og hyggelig aften i godt selskab.
 

Bliv medlem af dameklubben i Greve Golf – 
Golf-Grevinderne

Du kan se meget mere på vores hjemmeside

www.golfgrevinderne.dk

Greve Golfklub - 11
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Herreklubben ’Greverne’ informerer ...

Herreklubben ’Greverne’ tager på
udflugt tirsdag den 15. maj!
Forårets udflugt i Herreklubben går til Sorø Golf 
Klubs naturskønne bane, der ligger med flotte 
udsigter (bl.a. over Tystrup Bavelse sø). De mang-
foldige stengærder som er direkte i spil flere steder, 
har givet banen sit helt eget særpræg. Man møder 
en bane med 18 meget forskellige huller med lange 
smalle greens, som ofte er omgivet af bunkere og 
små høje, der gør det spændende og ofte vanske-
ligt at score på hullerne. Banen hører ikke til de 
længste i Danmark, men med sine vandhazarder 
og kuperede greens 
gøres der bod med 
længden. Banen 
er udfordrende for 
både motionsspille-
ren og elitespilleren.
 Vi tager af sted 
fra golfklubben kl. 
8.00 og forventer efter endt spil og frokost at være 
hjemme igen ca. kl. 16.30. Der kræves handicap 42 
eller bedre for at kunne deltage på turen. Tilmel-
ding skal ske i Golfbox.
 Spil golf i Herreklubben ’Greverne’ og lær andre 
golfspillere at kende. Flere oplysninger på www.
golfgreverne.dk.

Klaus Hemp
Medlem nr. 207

Et par indlæg til bladet: 
1)
Herreklubben ’Greverne’ tager på udflugt tirsdag den 15. maj! 

Forårets udflugt i Herreklubben går til Sorø Golf Klubs naturskønne bane, der ligger med 
flotte udsigter (bl.a. over Tystrup Bavelse sø). De mangfoldige stengærder som er direkte 
i spil flere steder, har givet banen sit helt eget særpræg. Man møder en bane med 18 
meget forskellige huller med lange smalle greens, som ofte er omgivet af bunkere og små 
høje, der gør det spændende og ofte vanskeligt at score på hullerne. Banen hører ikke til 
de længste i Danmark, men med sine vandhazarder og kuperede greens gøres der bod 
med længden. Banen er udfordrende for både motionsspilleren og elitespilleren. 

Vi tager af sted fra golfklubben kl. 8.00 og forventer efter endt spil og frokost at være 
hjemme igen ca. kl. 16.30. Der kræves handicap 42 eller bedre for at kunne deltage på 
turen. Tilmelding på mail til Hemp@privat.dk. 

Spil golf i Herreklubben ’Greverne’ og lær andre golfspillere at kende. Flere oplysninger 
på www.golfgreverne.dk. 

2)
Hjælp os selv til at få en smukkere golfbane! 
Når jeg spiller på vores dejlige golfbane ser jeg desværre, at der på næsten alle teesteder 
er smidt stumper af knækkede tees.  
Hvem skal samle dem op? Det skal greenkeeperen inden han kan slå græsset på teestedet 
for ikke at ødelægge klippeskærene. 
Hvis vi alle sammen samlede disse tee-stumper op og afleverede dem i nærmeste 
skraldespand, kunne greenkeeperen få endnu mere tid til at passe golfbanen til alles 
tilfredshed. 

Klaus Hemp 

Så er sæsonen igang...!
Åbningsmatchen tirsdag den 17. april 

Det var utrolig dejligt, at se så mange glade Grever ”slå” sig 
løs igen til Åbningsmatchen.
 Vejret var noget vekslende med en del vind og endog 
lidt dryp fra oven, men det kunne man ikke se på de 
indleverede scores med 4 nedskrivninger og en del 
”lige ved og næsten”.
Ialt deltog 27 personer fordelt med 16 og 10 personer 
i hhv. række A og B.
 Mængden og kvaliteten af præmierne var virkelig noget, som 
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Pressemeddelelse MEDLEMSBLAD før match 

Dameklubben slår et slag for livet
Danmarks største og mest populære turnering for kvinder, 
Pink Cup, er skudt i gang med ny rekorddeltagelse på 107 
tilmeldte klubber, hvor man regner med at mere end 5.000 
golfglade piger fra Løkken til Bornholm vil trække i lyserødt 
til fordel for kampen mod brystkræft.  
Her i Greve Golfklub vil dameklubben Golf Grevinderne 
afholde matchdagen den 27.06.07 - og alle kvindelige 
golfspillere i klubben er velkomne. Jo flere jo bedre.

– Mange af os har kendskab til flere, der er ramt af 
brystkræft. Så for os er det ganske naturligt at stille op. Det 
er ganske vist et stort arbejde at være i matchledelsen, men 
det er absolut indsatsen værd – den gode sag taget i 
betragtning og ikke mindst det sociale samvær. Brystkræft rammer 1 ud af 9 danske kvinder - 
antallet stiger med 2 % om året. Det kan ingen af os leve med. Derfor håber vi på stor tilslutning til 
matchen og også en stor opbakning fra herrerne og andre medlemmer i klubben, siger Anni Hemp, 
matchansvarlig for Pink Cup. Vi sælger både lotteri og afholder puttekonkurrence. Så alle har en 
reel chance for at støtte på den ene eller anden måde. Som noget nyt i år sælger vi nogle fine 
silketørklæder, der er produceret specielt til brystkræftsagen. Vi glæder os meget til matchen og 
håber, at vi kan kvalificere os til den store landsfinale, slutter Anni Hemp. 

Landsfinalen på Pink Cup turneringen finder sted den 21. september 2007 i Sorø Golfklub. Her vil 
Pink Cups ambassadører, de professionelle golfspillere, Amanda Moltke-Leth og Karen Margrethe 
Juul deltage og spille et par huller med hvert hold. – Deltagerne glæder sig normalt til denne seance, 
hvor de håber at få nogle gode fif fra de professionelle, siger Majken Samsøe Moghaddas fra Kræftens 
Bekæmpelse.  

Pink Cup deltagerne bliver forkælet med flotte præmier og gaver fra Diners Club, Golfino, Lancôme, 
NoaNoa, Rosendahl, Marabou og Bodum. Sponsorerne er med til at sikre, at hele det indsamlede beløb 
i klubberne går til forskning, oplysning og rådgivning til de brystkræftramte og deres pårørende.  

– Ikke mange er bekendt med, at Kræftens Bekæmpelse ikke får penge fra staten. Med andre ord 
afhænger vores arbejde utvetydigt af andres lyst til at støtte sagen. Derfor er de golfglade kvinders 
indsats med til at sætte fokus på brystkræftsagen i mere end en forstand, siger Majken Samsøe 
Moghaddas fra Kræftens Bekæmpelse. – I alt har turneringen på de 4 år den har eksisteret indbragt 
mere end 3,9 mio. kr., og 15.000 kvinder har været ude på banerne. Vi opnår flere formål på én 
gang, vi ved at fysisk aktivitet har betydning for bekæmpelse af kræft, at kunne tale om sin kræft 
eller det at have kræft tæt inde på livet, giver balance og psykisk velvære. Herudover bliver de 
penge, der samles ind, anvendt til mere forskning, oplysning og rådgivning til brystkræftramte og 
deres pårørende. 

Mere om Pink Cup:  www.pinkcup.dk  
Mere om brystkræft: www.cancer.dk 
Mere om ambassadørerne: www.amoltke-leth.dk og www.kmjuul.dk     
Supplerende information: Helle Andersen tlf.:  35 25 75 61 e-mail: hba@cancer.dk 
Pressemeddelelser, logo og billeder kan hentes elektronisk på www.pinkcup.dk
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