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Trehøje, den 12.10.2016
120.000 kr. støtter brysterne.
Det seneste 2 år har Trehøje Golfklubs Pigeklub været den klub i Danmark, som afleverer det største beløb
til Dansk Golf Unions PINK CUP.
I det år, der sluttede til sommerferien, var det samlede beløb på 187.500 kr., ikke mindre end 75.000 kr.
mere end det den næsthøjeste klub indsamlede.
En stor del af det flotte resultat skal findes i golfmatchen ”Bare mænd støtter brysterne”, som for 7. gang blev
afviklet fredag den 7. oktober. Som navnet antyder, er det alene mænd der kan deltage.
Matchen er meget populær hos deltagerne, som kommer fra Trehøje Golfklub og de nærmeste naboklubber.
1 måned før tilmeldingsfristens udløb var der 136 tilmeldte, men da der max. Kan være 120 deltagere, måtte
vi igen i år skuffe nogle spillere.
At matchen er så populær skyldes det gode formål, men ikke mindst de mange flotte præmier som skænkes
af et stort antal sponsorer.
Blandt præmierne kan nævnes Ophold i sommerhus for 14. pers., skænket af en privat.
1 års langdistancemedlemskab skænket af Holmsland Klit Golf, som herved støtter Trehøje Golfklubs
initiativ. Masser af vin, herreklipninger, blomster og meget mere, bare for at nævne nogle af præmierne.
Golfmatchen er selvfølgelig det primære, men puttekonkurrence arrangeret af klubbens Pro, amerikansk
lotteri, pølsevognen ude på banen og de personlige sponsorater, er alle sammen små brikker som er med til
at skabe overskuddet som i år blev på 119.697 kr., ikke mindre end 9.000 kr. mere end sidste år.
Matchen, som er på initiativ af Holger Haunstrup og Kaj Kristensen fra Videbæk, bakkes op af Trehøje
Golfklub, som stiller banen til rådighed, således at deltagerprisen er den samme for klubbens medlemmer og
gæster udefra.
Med årets 119.697 kr. har matchen i den 7 årige levetid givet et samlet overskud på 422.700 kr. Da matchen
allerede er planlagt i 2017, kan det blive det år, hvor man afvikler Landsfinalen i Pink Cup hos Trehøje
Golfklub, men også året hvor ”Bare mænd støtter brysterne” kan runde den magiske grænse på ½ million
kroner.
Resultaterne fra matchen, som er en parmatch blev:
Række A

1. Leif Sørensen / Lars Kjær Sørensen
2. Jan Erik Andreasen/Leif Halkjær
3. Jørgen Jensen/ Las Stefansen

46 point (laveste handicap)
46 point
46 point.

Række B

1. Kim Kjær/Esben H. Sørensen
2. Søren Jensen/ Leif Jensen
3. Wilton Jensen/ Jesper Leding

48 point
47 point
46 point.

Deltageren med flest personlige sponsorer
Preben Nielsen samlede i alt

kr. 20.620

Med venlig hilsen
Per Voetmann
20802421
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