
Så er vi klar med turne-

ringsbetingelserne for 

vores egen Pink Cup 

turnering. Opslag og til-

meldingsliste kan ses på 

onsdagsdamernes op-

slagstavle i klubben eller 

på klubbens hjemme-

side: www.eventyrgolf.dk. 

Klik på Pink Cup logoet 

inde på hjemmesiden, så 

kommer du ind på Pink 

Cup siderne. Turneringen 

er åben for alle damer i 

Odense Eventyr med 

maks. handicap 46,0 og 

husk, at man ikke skal 

ha’ spillet onsdagsdame 

for at deltage - det er for 

alle klubbens kvindelige 

medlemmer. Vi har lagt 

op til en forrygende hyg-

gelig dag med turnering, 

salgsboder, puttekonkur-

rence og vi kan godt love, 

at vi har nogle fantasti-

ske præmier. Vi har væ-

ret så heldige, at sponso-

rer primært fra Odense, 

men også fra andre store 

firmaer, har været meget 

velvillige til at give os 

præmier, så ud over de 

præmier, der kommer fra 

Kræftens Bekæmpelse, 

så supplerer vi op med 

en masse andre dejlige 

præmier - både til turne-

ringen, men også til put-

tekonkurrencen og lotte-

riet. På dagen vil der 

også være mulighed for 

at købe et slag fra en 

elitespiller for den be-

skedne sum af 50,- kr. 

Der er næsten garanti 

for, at nå green i et slag, 

uanset om vi starter på 

SYD, VEST eller NORD. 

Vi håber rigtig mange af 

klubbens damer har lyst 

til at bakke op om denne 

turnering—vi kan i hvert 

fald love, at alle vi sætter 

alle segl til for at I alle 

skal få en rigtig dejlig 

dag. 
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PINK CUP Turnering d. 9. juni 

PINK CUP Auktion d. 13. august 
Vi er også i gang med at 

planlægge en auktion, 

hvor sponsorerede effek-

ter skal under hamme-

ren. 

Auktionen afholdes man-

dag d. 13. august i Oden-

se Eventyrs lokaler og 

alle er velkomne, man 

skal ikke være medlem 

af golfklubben. 

Vi har fået et samarbejde 

i gang med den kendte 

auktionarius Jørgen 

Mernild, det er vi rigtig 

glade for og vi glæder os 

meget til samarbejdet. 

I skrivende stund har vi 

allerede fået en del ef-

fekter, bla. malerier, 

skulpturer, ure, cykler 

mm.  

Der vil komme meget 

mere info om arrange-

mentet, når vi nærmer os 

august, men sæt allere-

de et kryds i kalenderen 

til en spændende aften. 

PINK CUP 2012 Odense Eventyr 
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PROAM støtteturnering er 

en holdturnering, hvor 

man kan tilmelde sig med 

et 3 mands hold og få en 

VIP spiller tildelt til holdet.  

 

VIP spillere er nogle af de 

bedste danske golfspillere 

og kendisser fra sports– 

og underholdningsverde-

nen og fra erhvervslivet. 

 

Bagerst i dette nyheds-

brev kan I se den foreløbi-

ge liste af VIP spillere, den 

er endnu ikke endelig. 

 

Turneringsfee er 4.500,- 

for et 3 mands hold inkl. 

VIP spiller og det dækker 

udover en runde golf, også 

morgenmad, forplejning 

på banen og frokost med 

en øl/vand efter runden 

for hele holdet. Der vil 

også være flotte præmier 

til de bedste hold.  

 

Opslag med info omkring 

tilmelding mm. kan ses på 

klubbens opslagstavle og 

også på klubbens hjem-

meside. Klik på Pink Cup 

logoet på forsiden, så 

kommer du frem til Pink 

Cup siden. 

 

Dette er en turnering , 

som er åben for spillere 

fra alle klubber, men vi 

håber at rigtig mange af 

klubbens medlemmer har 

lyst til at deltage og få en 

hyggelig dag med deres 

ynglings golfspiller eller 

kendis. 

 

Vi er meget taknemmelige 

over den opbakning vi har 

fået fra VIP spillerne. Dej-

ligt at de har lyst til at rive 

en dag ud af deres travle 

kalender og stille op og 

bruge deres tid på at støt-

te vores arrangement. Der 

skal lyde en stor tak fra 

vores side. 

som tema og vi glæder os 

utrolig meget til ferniserin-

gen, som er planlagt til d. 

11. maj kl. 14.00 i Maga-

sin Odense.  

Program: 

 Velkomst ved Ma-

gasin 

 Tale ved OEGK 

 Tale og afsløring af 

skulpturen ved 

Karen-Margrethe 

Juul, Pink Cup 

Vi kunne nærmest ikke få 

armene ned, da vi havde 

været på besøg hos Jens i 

januar måned. Det var 

over alt forventning, da 

Jens ville hjælpe os med 

at sætte fokus på bryst-

kræftsagen og Odense 

Eventyrs indsamling, ved 

at lave en skulptur, som vi 

må låne i nogle måneder 

og udstille forskellige ste-

der. Det er en skulptur 

som både har HC Ander-

sen og brystkræftsagen 

Ambassadør 

 Tale ved Jens Gal-

schiøt 

Magasin serverer et glas 

vin og lidt chokolade, 

imens vi kan nyde skulptu-

ren. 

Vi kan allerede nu afsløre, 

at skulpturen kommer ud 

at stå i klubben i juni og 

september måned og el-

lers vi være at finde i 

Odenses bymidte. 
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PINK CUP Landsfinale d. 22. september 

PINK CUP PROAM Støtteturnering d. 30. juni 

Jens Galschiøt skulptur 

Men vi kan love, at det 

bliver en stor dag, det kan 

vi se ud af de planer, som 

Kræftens Bekæmpelse 

har for dagen, så der er 

virkelig noget at arbejde 

for i de respektive klubber, 

så man kan  kvalificere sig 

til Landsfinalen. Det er 

vinderne af A og B rækken 

i de 40 klubber, som har 

samlet flest penge ind, 

som kvalificerer sig. 

Vi glæder os meget til 

dagen, vi ved der er flere 

dejlig overraskelser på 

programmet til at gøre det 

endnu mere festligt. 

 

I samarbejde med Kræf-

tens Bekæmpelse er vi i 

fuld gang med at tilrette-

lægge landsfinalen til 

september. Men da det er 

et klappet og klart kon-

cept fra Kræftens Bekæm-

pelses side, så er det fak-

tisk lige til at gå til for os 

og kræver ikke helt så 

meget af os; vi er mest 

praktiske grise. 

Hjælp din klub med at 

kvalificere sig til 

Landsfinalen - det er de 

40 klubber, som har 

indsamlet flest penge, 

som kvalificerer sig !! 

PIN K C UP 2012 O D EN SE EVEN TYR  
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Hermed er den foreløbige liste 

over VIP spillere, som har sagt ja  

til at stille op til vores PROAM: 

 

Malene Jørgensen, PRO 

Knud Storgaard, PRO 

Lucas Bjerregaard, PRO 

Lars Ranthe, skuespiller 

Michael Meyerheim, TV vært 

Bendt Bendtsen, politiker 

Anker Boye, borgmester 

Flemming Østergaard, Don Ø 

Finn Nørbygaard, Entertainer 

Søren Clemmensen, DGU formand 

John Nielsen, PGA træner 

Henrik Knudsen, Regel ekspert 

OEGK Danmarksmestre 

 

Vi mangler stadig svar fra en 

del, så listen er endnu ikke 

endelig, men du kan følge 

med på klubbens hjemmesi-

den og på 

Facebook 

gruppen 

”PINK CUP i 

Odense Even-

tyr Golf klub 

2012” 
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Sponsorer 

VIP Spillere 

Hermed liste over vores 

sponsorer, uden hvis 

hjælp sådanne arrange-

menter ikke kunne lade 

sig gøre. Vi siger mange 

tak og glæder os meget til 

samarbejdet. 

STØT VORES 

SPONSORER -   

DE STØTTER 

OS !!! 



Vi vil gerne sige speciel tak til Proark Golf PLUS og Eventyr Golf 

Café og Restaurant for støtte og hjælp med at få stablet alle 

disse arrangementer på benene, uden jeres hjælp og velvillige 

samarbejde kunne det slet ikke lade sig gøre .. 

PINK CUP udvalget, Odense Eventyr Golfklub 

Vi siger tak til  


