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Lørdag den 11. juni 2022 afholdt Møllepigerne PINK 
CUP turneringen ”Støt Brysterne”  

under Kræftens Bekæmpelse 
 

 
Det var i år et jubilæumsår, idet PINK CUP turneringen blev afholdt for 20. gang rundt omkring i 
landet – og rigtig mange penge er blevet samlet ind til fordel for Kræftens Bekæmpelse. 
  
Alle 63 spillere mødte op kl. 07:30 til check-in, morgenmad og informationsmøde i strålende 
solskinsvejr, 20 grader, ingen vind og fantastisk godt humør. 
  
Der var pyntet op med balloner, PINK CUP flag var hejst i flagstangen, og alle flag på hullerne var 
erstattet af lyserøde PINK CUP flag. 
  
Vi havde også vores nybegyndere med, som spillede en turnering med 2 runder på Par3 -banen. 
  
Der var gunstart kl. 09:00, frokost kl. 14:00, hvor 3 ringe med lotteri hurtigt blev afsat. 
  
Det var en uforglemmelig dag for alle, spillere som frivillige, og vi håber at kunne gentage 
succesen til næste år. 
 
Vores indsamlingsresultat beløber sig til ca. kr. 22.000, men der tælles stadigvæk. Et flot resultat i 
den gode sags tjeneste. 
 
 

Hole-in-One – foreløbig 2 gange  
Først var det Kevin Mylle Gøtze på hul 18 i forbindelse med en 
Møllesvende match, og siden hen var det Hans Kurt Winther fra City 
Golf Copenhagen. 
 
Sidstnævnte udførte præstationen på hul 6, så nu er vores hulsponsor 
Louis Nielsen Helsinge blevet et par solbriller fattigere. Stort tillykke til 
begge.  
 
 

 



 

Café Pibe Mølle – nu med øl i hanerne  
Med en utrolig langsommelig sagsbehandling hos diverse myndigheder har det taget sin tid at få 
alkoholbevillingen i hus – men nu er den endelig kommet.  
 

Og de nye tappehaner er allerede travlt beskæftigede – og inden 
længe også med et par nye øltyper i hanerne. Uagtet udfordringerne 
med bevillingen har (det renoverede) køkken været oppe og køre nu i 
et par måneder – og vi er mange, der nyder den gode mad, som Liz 
tryller frem. 
 
Liz og Jan er først her ved udgangen af juni helt ude af deres 
forpligtigelser i Lillerød Hallerne, så fra juli er de udelukkende hos os i 
REE GOLF – og det glæder vi os til. 
 
Vi planlægger fortsat at holde en åbningsreception, hvor der bliver 
lejlighed til at få smagsprøver på Liz’ kokkekunst – vi vender tilbage 
med hvornår det bliver, men forventeligt sker det en gang i august. 

 
 

Fødselsdagsturneringen 
Husk at årets Fødselsdagsturnering har Lydinge Resort som hovedsponsor, og 
du kan vinde et ophold med overnatning, morgenmad og greenfee på Lydinge 
Resort, som ligger kun 10 minutters kørsel øst for Helsingborg.   

 

Som noget helt nyt i denne holdturnering får alle deltagerne mulighed for frit valg af tee ☺ 

 
Turneringen har desuden følgende sponsorer Fog, Zalsa, Tøjeksperten, Landström Golfacademy/Shoppen, 
og Sound Ear, så der er masser af gode præmier på spil. 
 
Desuden har Greenup meldt sig som sponsor, således at der udleveres gratis tees til alle deltagerne. Læs 
mere om disse bæredygtige tees, der er fremstilles på bl.a. gammelt kaffegrums. 
http://www.greenupgolf.com.  Du kan også købe Greenups tees i hos Claus i Shoppen. 

 
 
 

HUSK at lukke igennem 
Vi har for nylig haft nogle episoder, hvor spillere i frustration over langsomt spil, har opført sig 
upassende – for nu at sige det mildt.  
 
Det skal man selvfølgelig ikke, og det er blevet påtalt – men ikke desto mindre skal vi alle sammen 
huske vores ordensregler for at skabe et godt flow på banen, specielt på travle dage. 
 
Flow på banen 
Der skal altid startes fra hul 1 og spil med mere end 1 bold må kun finde sted, hvis det ikke er til 
gene for andres spil og ikke unødigt belaster banen. 
 
Vær opmærksom på Golfreglernes generelle regler for spilletempo: 

• Spillerne bør spille i et raskt tempo. 

• Hvis en gruppe taber et helt hul og forsinker gruppen bagved, bør den 
opfordre gruppen bagved til at gå igennem – uanset hvor mange 
spillere, der er i denne gruppe. 

• Hvis en gruppe ikke har tabt et helt hul, men det er klart at gruppen 
bagved kan spille hurtigere, bør den opfordre den hurtigere spillende 
gruppe til at gå igennem. 

• Lige store grupper giver det bedste flow på banen, og spillerne 
opfordres til, især i travle perioder, at søge sammen i 4-bolde. 

http://www.greenupgolf.com/


Lagde du også mærke til detaljen? 

Der er helt sikkert mange af klubbens medlemmer, som har 
bemærket, Mette på Sekretariatet ofte har en blå polo på med klub-
logo på højre ærme. Der er sikkert også mange af jer, som har 
bemærket at spillerne på vores Regionshold, Veteranholdet og 
Juniorerne ligeledes har en tilsvarende polo med klub-logo. 
 
Klubben har givet mindre tilskud til vores holdspillere, således at de 
kan repræsentere klubben på bedste måde, men nu udbyder vi 
disse klub-poloer til alle klubbens medlemmer for kun kr. 299,-. 
 
Det eneste, du skal gøre, er at kontakte Sekretariatet med en 
bestilling på antal og størrelse (dame eller herre S, M, L, XL, XXL 
eller XXXL) sammen med dit navn og DGU.nr. på info@reegolf.dk. 

 
Vi køber ikke ind til lager, men kun ud fra de bestillinger vi har modtaget senest den 30. juni, 
således at vi kan få en hurtig levering. Så skynd dig at kontakte Sekretariatet. 
 
 

Efter et par års Corona pause, så afholder vi igen 

 
 
Bemærk datoen, 14 september – vi får brug for både frivillige og et begejstret publikum. Hvis du 
har mulighed som frivillig for at hjælpe til på selve dagen, må du meget gerne melde dig under 
fanerne til Sekretariatet/Mette på mail info@reegolf.dk. Belønningen er at komme til at se noget 
god og spændende golf, og i øvrigt blive beværtet som de deltagende hold med både morgenmad 
og en god frokost. 

 

 

mailto:info@reegolfklub.dk
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PENKA´S FORÅRSTURNERING 
Vi var 50 klubmedlemmer som mødtes denne dejlige søndag morgen for at nyde hinandens 
selskab, det gode vejr, spille en god gang golf og forhåbentlig vende hjem med en præmie 
sponseret af Penka Fugning.  
 
Da vi er begyndt igen af samle affald ved vores 
turneringer, var der 4 flasker rose sponsoreret af Sound 
Ear v. Ole Juhl og den sædvanlige flaske sponseret af 
ERA biler på hul 10.  
 
Tak til alle jer – vi håber at se jer og en masse andre 
medlemmer til vores næste turnering den 25. juni, hvor 
det er muligt at vælge hvilken Tee, man ønsker at spille 
fra. 

Læs resultater her. 

 
 
 

Besøg af Kvindelandsholdet 
Torsdag den 9. juni trænede 8 kvinder fra det danske Golflandshold på 
faciliteterne i REE Golfklub.  
 
Med sig havde de landstræner Thomas Poulsen, og redaktionen fik lov at 
bringe et foto i nyhedsbrevet.  
  
 

 
 

Instagram 
Golfklubben har nu oprettet en Instagram konto ree_golfklub og man kan finde 
et link nederst på forsiden af hjemmesiden: 
https://www.instagram.com/ree_golfklub/ 
 
 

Ferie i sekretariatet 
Sekretariatet holder ferie i uge 28, 29 og 30 og er tilbage igen mandag d. 1. august. 
 
 
 

Med venlig hilsen og ønsket om god sommergolf og gode timer i Caféen ☺ 

Kjeld Birch, Formand 
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