
      KLUBBLOGO 

 
 
PRESSEMELDING FRA XXX GOLFKLUBB: 

 

Har samlet inn over ti millioner (ELLER NOE SPESIELT 
SOM SKJER PÅ KLUBBEN UNDER ARRANGEMENTET) 
 

I 2017 samlet norske golfklubber inn 1,3 million kroner til brystkreftsaken. 

Klarer klubbene det samme målet i år vil norske golfere ha bidratt med over 12 

millioner kroner de siste ti årene. 

 
Pink Cup er en serie golfturneringer arrangert av drøyt 80 norske golfklubber over hele 

landet i samarbeid med Norges Golfforbund og Kreftforeningen. Formålet er å sette 

søkelys på brystkreft som er den vanligste kreftformen for kvinner, samt å samle inn 

penger til forskning. 

 

- Brystkreft rammer mange, også i vår klubb. Derfor synes vi det er både riktig og 

hyggelig å kunne bidra, sier XXXX i XX Golfklubb. 

 

XX. juni 2018 kl xx arrangerer XXX Golfklubb sin lokale Pink Cup.  KORT INFORMASJON 

OM ARRANGEMENTET, HVEM SOM KAN DELTA OG HVA SOM ER SPESIELT MED 

TURNERINGEN.  

 

Kreftforeningen har stor tro på at golfere fra XX Golfklubb vil bidra så det monner også i 

2018. 

 

- Norske golfklubber har virkelig tatt tak, og det er et utrolig viktig arbeid som gjøres for 

en så viktig sak, sier Marit Sophie Egge i Kreftforeningen. 

 

### 
 

Om XX Golfklubb 

KORT OM GOLFKLUBBEN 

 

Om Pink Cup 

Pink Cup er et samarbeid mellom Kreftforeningen, norske golfklubber og Norges 

Golfforbund (NGF), hvor inntektene fra turneringen og andre aktiviteter er øremerket 

brystkreftsaken. I 2017 ble det samlet inn 1,3 millioner kroner. Siden oppstarten i 2007 

har norske golfklubber samlet inn mer enn 10 millioner kroner. 

  

Klubbene som samler inn mest penger i klubbturneringen blir invitert til å sende ett lag 

til en landsfinale. For mer informasjon, se www.pinkcup.no  

 

Om brystkreft 

37.000 norske kvinner lever i dag med brystkreft. Hvert år får rundt 2.800 kvinner 

konstatert diagnosen, noe som gjør sykdommen til den hyppigste kreftformen blant 

kvinner. Av disse må ca 1100 fjerne brystet. 80 % av de som får diagnosen er over 50 

år, men også yngre kvinner og menn kan rammes. Fysisk aktivitet minsker risikoen for å 

få kreft. 

 

 

 

  

http://www.pinkcup.no/
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For mer informasjon: 

 

Klubbens kontaktperson Pink Cup/presseansvarlig 

XX Golfklubb 

Mobil: xxx xx xxx 

E-post: xx.xxx@golfklubben.no 

 

eller 

 

Kari Hansen 

Daglig leder/styreleder XX Golfklubb 

Mobil: xxx xx xxx 

E-post: xx.xxx@golfklubben.no 

 

eller ved spørsmål om brystkreftsaken: 

 

Marit Sophie Egge 

Prosjektleder Pink Cup, Kreftforeningen 

Mobil 90 11 99 60 

E-post: marit.sophie.egge@kreftforeningen.no 
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