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Pink Cup
I år er det ellevte gang Pink Cup arrangeres til støtte for brystkreftsaken. I løpet av 
de ti første årene har norske golfklubber bidratt med mer enn 10,5 millioner kroner 
til saken. Bli med på turneringen og bring Pink Cup til nye høyder!

I Pink Cup er det hvor mye klubben samler inn til saken som kvalifiserer til finale-
plass. Innsamlet beløp kommer både fra startavgiften og aktivitetene klubben setter 
i gang. Her er det bare fantasien som setter grenser.
 
Brystkreft er den klart hyppigste kreftformen blant kvinner og rammet 3371 kvinner 
i 2016. Én av tolv norske kvinner vil utvikle brystkreft i løpet av livet.

Takket vært forskning på behandling og tidlig oppdagelse av brystkreft overlever flere 
enn tidligere. Ifølge Kreftregisteret lever nesten 90 prosent av alle kvinner som får 
brystkreft fem år etter at de fikk diagnosen. I 2016 døde 623 kvinner i Norge av 
brystkreft.  

Formålet med Pink Cup er først og fremst å samle inn penger til brystkreftsaken. Et 
annet viktig formål med turneringen er å skape positivt engasjement og aktivitet i de 
enkelte klubbene. 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.

Inntektene fra Pink Cup 2017 gikk til å støtte et forskningsprosjekt ved Universitetet 
i Bergen. Stian Knappskog leder prosjektet som skal undersøke genendringer som 
påvirker brystkreftbehandlingen og som baner vei til mer presis behandling. Du kan 
lese intervju med Stian Knappskog om forskningen hans på Pink Cups nettside i 
løpet av april. 

I dette heftet finner du noen tips og ideer til hvordan dere kan markere Pink Cup 
i deres klubb. Vi håper at heftet inspirerer dere til å utvikle egne aktiviteter. Sjekk 
også pinkcup.no. Her vil dere finne gode ideer og historier fra klubbene. Vi har lagt 
ut forslag til dokumenter som kan brukes i inntektsbringende aktiviteter. Husk å 
tipse oss om hva dere gjør.

Lykke til!

>  pinkcup.no
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Gjennomføring av Pink Cup i klubben.
Noen tips for å komme i gang
Størrelsen og omfanget av Pink Cup varierer fra klubb til klubb, avhengig av 
 klubbens størrelse og antall samarbeidspartnere.   

Det er lurt å etablere en cup-komité så tidlig som mulig. Komiteen får ansvar for 
gjennomføringen av turneringen i klubben. Dersom oppgavene deles på flere blir det 
mindre å gjøre på hver. Klubber som har arrangert Pink Cup som åpningsturnering 
ser at dette skaper større interesse og engasjement, ettersom klubbens spillere da er 
velig ivrige etter å komme i gang.  

For å få god oppslutning om aktivitetene er det viktig å være tidlig ute med infor-
masjon. Tips gjerne lokalavisen for å få medieomtale. Dersom dere ønsker en 
person til å komme og snakke om brystkreftsaken, ta kontakt med Kreftforeningen 
(marit.sophie.egge@kreftforeningen.no).

Nytt i år er at vi oppretter en digital innsamling for hver av klubbene som melder 
seg på. Da kan også de som ikke har anledning til å være med på klubb turneringen 
støtte klubbens innsamling. Resultatet i de enkelte klubbene vil være oppdatert til 
enhver tid, og innsamling kan foregå både før klubbturneringen og helt frem til 
25. juni.

Vi har laget materiell som gjør det enkelt å gjennomføre klubbturneringen. 

Viktige datoer å huske:
30. april: Påmeldingsfrist til   
  turneringen
25. juni: Alle klubbturneringer må  
  være gjennomført
25. juni: Frist for å rapportere resul- 
  tater (for å få konkurrere  
  om deltakelse i landsfinale)
Ca. 1. juli: Invitasjon til landsfinalen  
  til de klubbene som har   
  kvalifiserte seg sendes ut
16. sep.: Landsfinale på Oslo   
  Golfklubb

Mer informasjon legges ut på 
pinkcup.no. Følg også Pink Cup 
på Facebook.

Følgende sendes til klubbene:

Infopakke
• Dette idéheftet
• Infoplakat om Pink Cup
• PowerPoint-presentasjon (kan   
 lastes ned fra pinkcup.no)

Funksjonær- og deltakerpakke 
(sendes til alle klubber som melder  
seg på primo mai) 
Funksjonærpakke:
• 5 stk. funksjonærbuttons
• Plakater A3 og 50 x 70
• Pink Cup-ballonger
Deltakerpakke:
• Pink Cup scorepenn



Forslag til aktiviteter       
i forbindelse med Pink Cup
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–	 Velg	ut	en	eller	flere	dere	vil	satse	på	–	eller	skap	deres	egen	aktivitet.
–	 Husk	–	det	viktigste	er	å	skape	entusiasme,	engasjement	og	å	ha	det	gøy!
–	 Noen	klubber	har	valgt	å	lage	egne	sedler	til	betaling	av	aktivitetene	og	selge		
	 «pakker»	med	sedler.	Å	få	folk	til	å	vippse	betalingen	på	de	ulike	aktivitetene		
	 er	en	enda	enklere	løsning.
–	 Send	e-post	til	alle	klubbens	medlemmer	med	oppfordring	om	å	støtte	klubbens		
	 digitale	innsamling.

1. Innsamling i klubbhuset i en lengre periode
Ha en bøsse i klubbhuset der folk kan gi penger eller vippse bidrag til klubbens  
Pink Cup-innsamling. På pinkcup.no ligger forslag til plakat som kan skrives ut og 
henges opp i klubbhuset.

2. Lotteri eller auksjon
Få premier fra lokalt næringsliv eller fra sponsorer. Selg lodd eller ha en auksjon 
i forbindelse med turneringen. Tips: Gå gjerne etter produkter som er rosa – det 
 skaper synlighet og gir en ekstra dimensjon til lotteriet.   

På pinkcup.no kan du laste ned et informasjonsskriv som hver klubb kan tilpasse 
med lokal tekst og sende til egne partnere for å «tigge» gaver og støtte. Brevet for-
teller om Pink Cup, formål og arrangement, og avsender er Kreftforeningen og NGF.

3. Kakelotteri
Få driftige medlemmer til å bake kaker som kan loddes ut på turnerings dagen.

4. Rosa frokost, lunsj – eller middag 
Inviter til frokost eller lunsj der all mat og pynt er rosa. Størrelsen og innholdet i 
arrangementet kan varieres og tilpasses fra sted til sted – her er det bare fantasien 
og tilfang av samarbeidspartnere som setter grenser. De som har klubbhus bruker 
kanskje det, men et annet mulig sted for arrangementet kan være et kjøpesenter. Da 
får man også synliggjort arrangementet i lokalmiljøet. Der vil det være mange mulige 
samarbeidspartnere og bidragsytere, og det er et sted det i utgangspunktet er mange 
mennesker. Ta kontakt med senterleder for samarbeid. Andre mulige arenaer er 
en lokal kafé, konditori eller kulturhuset. Det er mulig å ta kontakt med den lokale 
Brystkreftforeningen for et eventuelt samarbeid, kanskje en person fra den lokale 
Brystkreftforeningen kan komme og snakke om brystkreftsaken?
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Dette skriver en klubb som har arrangert rosa frokost:
«Rosa frokost er populært. Vi disponerer klubb
huset og får overta kjøkkenet. Lokal kolonial sponser 
medlemmer med brød, hjemme laget syltetøy og lokal 
eggprodusent sponser egg til eggerøre som frisker 
opp alt det rosa. Lotteri inngår i frokosten – utrolig 
gavmildhet blant forretningsstanden.»

5. Pink Cup-piknik eller grillfest
Få piknikkurver (med innhold) fra butikken og selg 
dem til deltakerne. Pynt gjerne kurvene med rosa 
elementer (servietter etc).

6. Frivillig parkeringsavgift
Få noen av klubbens juniorer til å være «parkerings-
vakter» og be om parkeringsavgift fra de som ønsker  
å betale.

7. Bompenger
Har anlegget en bro, en spesiell sti eller en terrasse 
på klubbhuset? Stå og krev «bompenger» for de som 
passerer det punktet. Husk å minne deltakere på å ta 
med penger!

8. Kjøp et slag       
Få klubbens beste spiller til å stå ved banens vanske-
ligste utslag, og la del takerne kjøpe et slag for f.eks.  
50 kroner. I tillegg kan man få en sponsor til å matche 
det innsamlede beløpet. Denne aktiviteten er svært 
innbringende, melder de klubbene som pleier å 
gjennomføre den.
 

9. Caddie for herrene – eller for  
damene, eller for hverandre
Damene møter opp på en herredag og går caddie for 
herrene – mot betaling. Herrene kan gjøre tilsvarende 
på damedagen. Tips gjerne lokal avisen eller lokal-
radioen. På pinkcup.no ligger forslag til pressemelding 
som kan sendes til avisen. Fo
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Etter endt spill kan man kanskje tilby seg å pusse 
sko eller vaske golfkøller – selvfølgelig mot betaling!

10. Puttekonkurranse
Arranger en puttekonkurranse på puttinggreenen. 
Deltakerne skal sette ti putter fra én meter. Sett en 
start avgift på eksempelvis 20 kroner. For hver putt 
man bommer, må man betale en tilleggsum på 
 eksempelvis 10 kroner.

11. Avgiftsbelagte aktiviteter ved alle/
flere av hullene
Her er forslag: kjøp en Mulligan, kjøp deg frem til 
grønn tee, alle baller i bunker belastes med avgift, 
herrene kan kjøpe seg frem til dame-tee, alle baller 
i vannet belastes med avgift, bompenger over 
broen etc.  

På pinkcup.no finner du forslag til aktivi te  ter ved 
ulike hull samt skjema for registrering av ekstra-
avgiftene. Dette kan du laste ned og justere etter 
behov.

12. Inviter andre
Inviter spillere fra sponsorer eller andre (som ikke 
er medlem i klubben) til å være med i en egen 
klasse på turneringsdagen. Husk at start avgiften 
går uavkortet til brystkreftsaken!

13. Rosa ballonger
Del ut og pynt med rosa ballonger. Dette gir fin 
oppmerksomhet og synlighet.

14. Rosa moteoppvisning
Få bidrag fra klesforretninger til å lage i stand en 
moteoppvisning med rosa gjennomgangstråd, hvor 
antrekkene eventuelt blir auksjonert bort til inntekt 
for Pink Cup. Moteoppvisningen kan gjennomføres på 
et kjøpesenter, grendehus eller et annet egnet sted. 
Bruk gjerne klubbens medlemmer som modeller.Fo
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Klarer klubben din å samle inn   
nok til finaleplass på Oslo GK  
16. september?

De	beste	klubbene	vil	i	år	bli	invitert	til	å	spille	landsfinale	i	
Pink	Cup.	De	fem	klubbene	som	samler	inn	mest	penger	totalt	
i	sin	klubbturnering	og	de	fem	klubbene	som	samler	inn	mest	
penger	i	forhold	til	hvor	mange	medlemmer	de	har.	Dette	
gjør	at	også	små	klubber	har	mulighet	til	å	kvalifisere	seg	til	
landsfinalen.
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Norges Golfforbund – telefon: 21 02 91 50 – e-post: post@golfforbundet.no – golfforbundet.no
Kreftforeningen – telefon: 21 49 49 21 – e-post: post@kreftforeningen.no – kreftforeningen.no 

Du finner mer informasjon om Pink Cup på pinkcup.no. 
Har du spørsmål eller vil tipse oss om et arrangement, send 

en e-post til marit.sophie.egge@kreftforeningen.no. 

Vi trekker en premie blant klubbene som sender inn forslag og ideer.

Lykke til med turneringen!

 


