
 

Malene´s Birdie Klub - 2019  

Info om mig:  
Jeg har spillet golf siden jeg var 6 år gammel i Hedeland 
golfklub, og begyndte med turneringsgolf da jeg var 12 år. 
Jeg har været en del af DGU´s landsholdstrup siden 2009, og 
har repræsenteret Danmark ved 8 Europa mesterskaber for 
hold (2 junior EM, og 6 dame EM). Kronen på værket kom, 
da vi tog en bronzemedalje med hjem i 2018, hvilket var en 
historisk præstation. Jeg har også repræsenteret Danmark 
to gange ved verdensmesterskabet, hvor vi blev nr. 4 i 
2016, hvilket var en tangering af Danmarks bedste resultat.  
Mine største individuelle resultater er:  

 Vinder af Annika Invitational Europe i -11, hvilket 
gav mig adgangsbillet til Helsingborg Open (Ladies 
European Tour) 

 Klarede cuttet ved min første optræden på Ladies 
European Tour (Helsingborg Open) 

 Vinder af Danish International Ladies Amateur Championship (DILAC) i 2016 & 2018 
 Jeg har vundet 4 collegeturneringer, og avanceret til Regionals 3 gange. 
 Vinder af Skaftö Open en professional turnering på Swedish Golf Tour, efter jeg ugen 

forinden var blevet nr. 2 ved omspil ved Hinton Open (Swedish Golf Tour).  
 
Mit mål er at komme på den amerikanske LPGA tour, og derfra forhåbentlig vinde en major. 
Dette kræver både meget tid og penge. Jeg har derfor lavet denne birdie klub, som jeg håber du/I 
vil være en del af i 2019. 
 
Tanken med birdie klubben er at samle penge ind for hver birdie jeg laver i en turneringsrunde. 
Hvor meget du/I donerer er helt op til dig/jer – der er intet beløb der er for lavt eller højt   
I 2017 lavede jeg 143 birdies og 3 eagles i 16 
turneringer (48 runder). 
I 2018 lavede jeg 156 birdies og 9 eagles i 16 
turneringer (50 runder). 
Jeg har fået kategori K på Symetra Touren i sæson 
2019, og håber at kunne spille 16-20 turneringer – 
se turneringsplan og link til Symetra tour på næste 
side. Såfremt jeg ikke kommer ind i Symetra Touren 
vil jeg deltage i andre professionelle turneringer. 
 
Jeg håber, at du/I har fået lyst til at støtte mig i at 
opnå mit mål! 
 
Mange hilsner 
Malene Krølbøll Hansen 
 
 
 

Tilmeldingsblanket: 
 
Navn:__________________________________________ 
 
Email:__________________________________________ 
 
Donation: 
Pr. Birdie                _______________ kr. 
Pr. Eagle                 ________________kr. 
Engangsdonation _______________ kr. 
 
Vær venlig at sende denne blanket tilbage 
til kroelle95@gmail.com, hvis du ønsker at 
være en del af birdie klubben. I månederne 
maj, august, og november vil jeg fremsende 
opgørelse over det antal birdies og eagles 
jeg har lavet, og samtidig oplyse jer om 
hvilken bankkonto beløbet bedes indbetalt 
til.  
 
Tusind tak! 



 


