
27. maj 2018

Pink Cup 2018 
/ 

Blue Cup 
en golfturnering for damer / herrer. 

Turneringsbetingelse og praktiske oplysninger 

Turneringen er en åben, individuel turnering. 
Der spilles 1 runde over 18 huller på Ådalen - Skoven den 27. maj 2018  kl. 09:00 

Tilmelding påbegyndes 23. april 2018  kl. 12:00   -   tilmelding senest fredag den 25. maj 2018  kl. 12:00. 
Tilmelding skal ske på Golfbox eller på lister på opslagstavlen i Lobbyen. 

Max. antal deltagere er 144. Turneringen har venteliste prioriteret efter "først til mølle"-princippet (lodtrækning 
blandt dem der er tilmeldt samme dag). 

Der spilles i 2 lige store rækker opdelt på handicap. 
Endvidere spilles holdspil (Sokrates) i én række. Holdene sammensættes af turneringsledelsen. 

Max. Handicap for deltagelse er 46. 
Alle spiller Stableford med fuldt SPH. Ved tilmelding kan vælges det teested der ønskes spillet fra. 
Ved lige score afgøres placering efter sidste 9 (10-18), sidste 6 (13-18), sidste 3 (16-18), sidste hul (18) og 
lodtrækning. 
Hvis der er uoverensstemmelse mellem scorekort og holdscorekort er det de anførte slag på de enkelte huller på 
de respektive spilleres scorekort der er gældende. 

Turneringsfee er på 150 kr. pr. deltager. Beløbet går ubeskåret til Brystkræftsagen. 
Evt. greenfee går ligeledes ubeskåret til Brystkræftsagen. 

Betaling skal ske via netbank (bankoverførsel) til Nykredit Bank, reg.nr. 8117, kontonr. 3238975. 
I feltet ”Meddelelse til modtager” skal der skrives PB + medlemsnr. 
Betaling skal ske senest ved tilmeldingsfristens udløb. 

Scorekort skal afhentes ved skranken i Lobbyen på turneringsdagen senest kl. 08:40 
Kl. 08:40 mødes alle ved Puttinggreen til information. 
Kl. 09:00 er der gunstart.
Præmieoverrækkelsen vil foregå ca. 1 time efter aflevering af sidste scorekort. 

Turneringsarrangør: Pink Cup udvalget. 

Ovenstående "Turneringsbetingelser og praktiske oplysninger" er gældende forud for BGK's "Generelle 
betingelser for turneringer og matcher". 

Niels Erik Jensen  (3027 0759)   turnering.bgk@gmail.com 
 

Pink Cup er en landsdækkende turnering for damer, arrangeret af Kræftens Bekæmpelse.
De 40 Golfklubber der samler flest penge ind til Brystkræftsagen deltager i landsfinalen med 2 spillere 
(vinderen af henholdsvis A- og B-rækken). De to deltagere skal være medlem af Breinholtgård Golf Klub. 
I Pink Cup turneringen leverer en række sponsorer præmier til de 3 bedste i hver række, til nærmest flaget samt 
til ”Nærmest linjen”. ”Hole in One” udløser en donation på 25.000 kr. til indsamlingen. 

Det bliver en festdag, samtidigt med at der samles ind til det gode formål. 
 Der vil være forskellige sjove indslag/konkurrencer med mulighed for at vinde flotte præmier
 Den ”Bedste” påklædning/udklædning belønnes med en præmie.
 Restauranten serverer en buffet med danske og asiatiske retter for 100 kr. pr. person, heraf går de 5 kr. til

brystkræftsagen.
Der kan betales med kontanter eller MobilePay. 

Blue Cup er en lokal turnering for herrer, der spilles sammen med Pink Cup med henblik på at forøge
indsamlingen til det gode formål – Brystkræftsagen. 


