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Invitasjon til å være med å støtte brystkreftsaken 
 
Turneringskonsept: 
Pink Cup er både en golfturnering og en innsamlingsaktivitet. Pink Cup er en videreføring av NGFs 
veldedighetsturnering. Pink Cup feirer 10-årsjubileum i 2017!  
Turneringen skiller seg fra andre golfturneringer ved at det er klubbens innsamlede beløp som 
kvalifiserer til finaleplass. Innsamlet beløp kommer både fra startavgiften og fra ulike aktiviteter i 
klubbene. Total innsamling i 2016 var fantastiske 1 480 000,- 
Hvordan kan din klubb være med på å slå rekorden i 2017? Flere kvinner og menn må være med.  
Se under for ideer og inspirasjon til å engasjere så mange spillere i din klubb at dere kvalifiserer dere 
for finalen! 
 
Formålet med golfturneringen er først og fremst å samle inn penger til brystkreftsaken. Årlig rammes 
ca. 2 800 kvinner i Norge av brystkreft. Takket være forskningen overlever stadig flere. To av tre 
kvinner som får brystkreft blir friske igjen, og stadig flere lever lenge med diagnosen. Videre forskning 
er nødvendig for å redde enda flere. 
 
Mange personer er berørt av kreft, enten som pasient, pårørende, venn eller kollega. Pink Cup er en 
fin anledning til å vise engasjement og omtanke for de mange som rammes.  
 
Innsamling: 
Startkontingenten går uavkortet til formålet. Deltagerne står fritt til å betale en høyere 
startkontingent, enn kr. 200,- som direkte støtter saken. 
I tillegg oppfordres klubbene til å sette i gang aktiviteter som kan gi flere inntekter, for eksempel 
lotteri, auksjon, puttekonkurranse eller bompenger. For å gi klubbene en drahjelp har vi utarbeidet et 
idéhefte som sendes til alle klubbene. Flere av aktivitetene kan også bidra til å øke klubbens synlighet 
i lokalmiljøet. Innsamlingsaktivitetene kan starte tidligere og være med til å øke oppmerksomheten 
før og rundt turneringshelgen.  
 
Viktige datoer: 
30. april Klubbenes påmeldingsfrist til turneringen 
25. juni Siste frist gjennomføring av klubbturnering 
  (klubben kan dermed spille sin turnering når det passer best fra 1. mai til 25. juni) 
25. juni  Frist for å sende inn rapportskjema, med resultater og foreløpig innsamlet beløp  
20. august Norgesfinale på Miklagard GK i forbindelse med Viking Challenge! 
 
Presidentens pokal 
NGF utarbeider i tillegg til Pink Cup resultatene også den nasjonale resultatlisten for Presidentens 
pokal. Presidentens pokal settes opp i de tre individuelle klassene der nasjonale klassevinnere kåres 
etter at klubbturneringene er avholdt. 
 
 

http://www.kreftforeningen.no/
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Norgesfinale 

 Norgesfinalen avholdes søndag 20. august på Miklagard GK. 

 Norgesfinalen spilles rett etter avslutningen av Viking Challenge søndag 20. august. 

 Klubbene som samler inn mest penger i klubbturneringen inviteres til å sende ett lag til 
landsfinalen. For at også mindre klubber skal kunne ha en god mulighet for deltagelse til 
landsfinale, inviteres 10 lag etter følgende prinsipp: 

o 5 klubber inviteres basert på total innsamlet sum 
o 5 klubber inviteres basert på innsamlet sum, delt på antall medlemmer. 

 Norgesfinalen spilles i én klasse, Scramble, med samme bestemmelser som i 
klubbturneringen.  

 
Kontaktpersoner: 
Prosjektleder:  Marit Sophie Egge: marit.sophie.egge@kreftforeningen.no  
Turnering:   Øystein Tamburstuen: oystein.tamburstuen@golfforbundet.no  
 
Følg med på: www.pinkcup.no – der kan du hente oppdatert informasjon og laste ned materiell. Vi 
håper på stor deltagelse og et godt bidrag til formålet også fra deres klubb og ønsker lykke til med 
årets utgave av NGFs Veldedighetsturnering, Pink Cup! 
 
Påmelding  
Klubben må fylle ut det elektroniske skjemaet på NGFs hjemmeside senest 30. april for å motta 
materiell for arrangør og spillere. 
 
NB! Det er viktig at klubben lager en påmelding med et estimat på antall deltagere til 
klubbturneringen slik at Pink Cup kan bidra med materiell.  
Arrangørklubbene får tilsendt startpakker og funksjonærpakke basert på påmeldingen. 
 
Klubbturnering: 
Klubbturneringen må være gjennomført  senest søndag 25. juni 
Startkontingent i klubbturneringen:  Minimum kr. 200,-  
 

 
Lykke til! 
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