Kræftindsamlere igen med i toppen
Trehøje Golfklubs pigeklub markerede sig igen i toppen, da der var Pink Cup. På
grund af corona spillede mændene også med
21. september 2020, 10.45

Knap 100 kvinder og mænd deltog i den afsluttende turnering i Pink Cup, som på
grund af corona har været noget anderledes i år. Foto: Privatfoto

VILDBJERG Golfspillere kan slå mange slag - og de kan også slå et slag for
kræftsagen.
Derfor har golfklubber i mange år deltaget i Pink Cup, som bliver arrangeret af
Kræftens Bekæmpelse. Her gælder det ikke kun om at være god til at gå de 18
huller på så få slag som muligt, men også om at indsamle penge med så mange
nuller som muligt.
Som så mange andre arrangementer blev golfklubbernes afholdelse af årets Pink
Cup udsat eller aflyst. Det medførte også, at Pink Cup-organisationen udsatte
afslutningen af årets landsindsamling til her i september.

Cup blev udsat

Pigerne fra Trehøje Golfklub plejer at afholde Pink Cup i juni, men da det ikke var
muligt denne gang, blev årets match udsat til september.
I mellemtiden var årets udgave af »Bare mænd støtter brysterne« blevet aflyst, og
da indsamlingen her er en vigtig del af Trehøje-pigernes indsamling, besluttede
bestyrelsen at invitere mændene til at deltage i den afsluttende match.
Det var en god beslutning, da alle pladserne hurtigt blev besat.
Derfor kunne knap 100 deltagere gå ud i et godt sensommervejr, og det var ikke
kun på banen, der blev spillet. Takket være amerikansk lotteri og sponsorers
velvillighed blev det et rigtig godt arrangement.
Rent økonomisk endte årets Pink Cup godt. Med et beløb på 130.000 kroner var
Trehøje Pigeklub igen i top-10 blandt bidragyderne til kampagnen. I årenes løb har
kvinderne fra Trehøje Golfklub hermed indsamlet over 1,2 millioner kroner til
kampen mod brystkræft.
Landsfinalen

Ud over den normale præmierække dyster pigerne også om retten til at deltage i
Pink Cups landsfinale, hvor 34 klubber sender to deltagere hver. Klubberne
udvælges efter en række fastlagte kriterier.
Her har Winni Bloch Lauridsen vundet i A-rækken, Stinne Andersen i B-rækken.

