
INVITATION til Pink Cup
Golfturnering til fordel for brystkræftsagen



3 %  ADMINISTRATION 60%
  GÅR TIL
  FORSKNING

18 % FOREBYGGELSE 
                  OG OPLYSNING    

19 % PATIENTSTØTTE

Kære golfiner
Fra foråret 2021 spilles den 19. udgave af Pink Cup, 
og jeg håber, I har lyst til at spille med.

Pink Cup er Kræftens Bekæmpelses lyserøde vel- 
gørenhedsturneringen, der sætter fokus på og sam-
ler ind til vores arbejde med brystkræft inden for: 
Forskning, forebyggelse og patientstøtte.

DERFOR SKAL I DELTAGE:

• 1 ud af 9 danske kvinder rammes af brystkræft
• Det er den hyppigste kræftform hos kvinder
• Forskning har medført, at overlevelsen er steget 

markant de sidste 20 år
• Flere end 8 ud af 10 kvinder er i live efter 10 år 
• Jeres sammenhold i klubben styrkes, når I står 

sammen om en fælles sag.

PINK CUP  er en 18-hullers stablefordturnering, der både 
kan afholdes som en selvstændig turnering eller som 
en overbygning på en eksisterende turnering. I vælger 
selv, hvornår I vil afholde Pink Cup i perioden 26. april til 
18. august 2021. 

Læs mere om turneringsbetingelserne på pinkcup.dk

Turneringen afsluttes med en festlig landsfinale 17. sep. 
2021 i Sorø Golfklub, hvor 40 klubber dyster om flotte 
præmier og turneringens vandrepokal.

Har I spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte mig 
på  tlf.: 35 25 35 10 eller pinkcup@cancer.dk

Mange golfhilsner

Charlotte Ritter Jespersen,
Pink Cup Projektleder



I sætter selv rammerne
For at I nemt kan komme i gang med at afholde Pink Cup, 
får I en færdig turneringskasse med både præmier, startga-
ver til deltagerne, materialer og vejledning til turneringen. 

Der er frie rammer, og I bestemmer selv, hvordan jeres Pink 
Cup-turnering skal være, og hvilke aktiviteter I vil lave. Det 
er nemt at gå til - og hvert et bidrag tæller.

TILMELD JER PÅ PINKCUP.DK

HOLE-IN-ONE
For hvert hole-in-one,
der laves til Pink Cup,
giver turneringens hole-in-one sponsor 
25.000 kr. til jeres indsamling og bryst-
kræftsagen. 

GRATIS TURNERINGSKASSE TIL JER med ca. 20 præmier til fri afbenyttelse:
Startgaver til alle deltagerne • Turneringsplakater • Turneringsvejledning • Lyserød oppyntning 

HUSK
Tilmeld jer senest 1. dec. 2020, så modtager 
I årets indrammede kunsttryk, der bl.a. kan 
bruges som præmie eller sælges på auktion.

Kunsttryk og præmier fra 2020



VIP-TURNERINGEN FOR ARRANGØRER
23. april 2021 afholdes VIP-turnering 
for Pink Cup-arrangører i Sorø Golfklub. 
Her kan I møde andre arrangører og få 
inspiration til, hvordan I kan afholde Pink 
Cup i jeres klub. Det er en inspirerende 
dag med golf og hyggeligt samvær. 

KONTAKT 
Tlf.: 35 25 35 10 eller på pinkcup@cancer.dk

Årets hovedpræmier
De to klubber, der samler mest ind til Pink Cup, vinder 
årets to spændende hovedpræmier:

FOREDRAG MED EMILY KRISTINE PEDERSEN
Den klub, der samler flest penge ind, vinder et særligt arrange-
ment med Pink Cups dygtige ambassadør Emily Kristine Pedersen. 
Emily fortæller om sin blomstrende karriere, livet som professionel 
golfspiller og svarer på spørgsmål om alt det, man ikke kan læse sig til.

REGELARRANGEMENT
Den klub, der samler flest penge ind pr. deltager, vinder et under- 
holdende regelarrangement fra Oswald Academy, hvor golfens 
regler kommer under lup på en humoristisk og afslappet facon.



PINKCUP
Højt humør, fællesskab
og rekordresultat



AALBORG GOLF KLUB

”Helt fantastisk at være med igen”
Golfklubben var klædt i pink – guirlander, flag, 
konfetti og en pink løber tog imod deltagerne. 
Flere var klædt i Pink Cup-poloer eller lyserødt 
udklædning. Humøret var højt fra morgenstunden 
i den nordjyske golfklub.

Dagen var den 6. september 2020. Aalborg Golf 
Klub havde efter en lang pause valgt at deltage 
igen i Pink Cup-turneringen.

”Det var en fantastisk beslutning at være med igen i Pink Cup. 
Turneringen har betydet, at vi har fået endnu mere sammenhold og
fællesskab i klubben. Det at vide, at vi sammen har været med til at
 gøre en forskel for kvinder med brystkræft, er meget livsbekræftende.”

Lis Lundby og Inge Kjøbsted, Aalborg Golf Klub



Pink Cup 2021 - Turneringsbetingelser
Pink Cup er en landsdækkende golfturnering for kvinder til fordel for kampen mod brystkræft. 
Kræftens Bekæmpelse er ansvarlig for Pink Cup.

Klubturnering 
Pink Cup-turneringen er for alle golfklubbens kvindelige medlemmer.
Turneringen spilles med max. handicap 46. 

Turneringen spilles som en lokal kvalifikationsturnering, hvor alle tilmeldte kvindelige medlemmer 
kan spille sig til en placering på golfklubbens Pink Cup-hold. Pink Cup kan både afholdes som en 
selvstændig turnering eller som en overbygning på en eksisterende turnering. Klubben varetager 
selv turneringsledelsen. 

Det er tilladt at invitere gæster (både mænd og kvinder) til klubturneringen. Til landsfinalen 
repræsenteres klubben af den bedste kvindelige spiller fra A- og B-rækken, dog skal spilleren være 
medlem af golfklubben. Læs mere under afsnittet  ‘Landsfinale’. 

Golfklubben fastsætter selv en dato til afvikling af turneringen i perioden fra 26. april til og med 
18. august 2021. 

Turneringsform
•   18 hullers Stableford - individuelle spillere med en individuel præmierække. 
•   Spillerne opdeles i 2 rækker. Inddelingen i de to rækker foregår efter klubbens eget system.
•   Der spilles efter R&A’s regler og klubbens lokale regler.

Turneringsfee og indsamling
Det koster min. 125 kr. i turneringsfee at deltage i Pink Cup. Men vi anbefaler, at der tages 150-250 
kr. i fee alt efter arrangementets størrelse og antallet af præmier. Indsamlingen til Pink Cup kan 
ske over en kortere eller længere periode, og materialer til diverse indsamlingsaktiviteter kan rek-
vireres hos Kræftens Bekæmpelse. Penge fra fee og øvrige aktiviteter indgår i klubbens samlede 
indsamling. 

Det endelige indsamlingsresultat skal indsendes til Kræftens Bekæmpelse senest 19. august 2021.

Opgørelse af deltagerantal 
Antallet af kvindelige deltagere i Pink Cup-turneringen skal opgøres sammen med klubbens ind-
samlingsresultat. Deltagerantallet skal omfatte alle kvindelige spillere, der deltager i turneringen 
med max. handicap 46, uanset hvor mange rækker der spilles i.

Præmier
Pink Cups sponsorer leverer et antal præmier til alle deltagende klubber. Derudover opfordres 
klubberne til selv at skaffe yderligere præmier til turneringen og andre indsamlingsaktiviteter.

Hovedpræmier
De to klubber, der samler flest penge ind, henholdsvis totalt set og pr. kvindelig spiller, vinder årets 
to hovedpræmier. De to hovedpræmier kan ikke vindes af samme klub. Er det den samme klub, 
der har det højeste beløb i begge kategorier, vinder klubben med det næsthøjeste indsamlede 
beløb i kategorien pr. kvindelig spiller.



Hole-in-one
Hole-in-one, lavet i Pink Cup-turneringer eller støtteturneringer til fordel for Pink Cup, udløser 
25.000 kr. til den pågældende golfklubs Pink Cup-indsamling. Pengene udløses ved hole-in-one 
lavet af både kvinder og mænd. 
Hole-in-one skal kunne bekræftes af minimum én markør og være opnået i forbindelse med en 
færdigspillet runde. Hole-in-one rapporteres til Kræftens Bekæmpelse med kopi af scorekort.

Bemærk, der kan max. udløses seks holes-in-one i Pink Cup-turneringen 2021. Laves der flere end 
seks holes-in-one, fordeles den samlede pulje på 150.000 kr. mellem de klubber, der har lavet 
hole-in-one.

Landsfinale
Til landsfinalen deltager 40 klubber. Klubberne repræsenteres af A- og B-vinderne fra klubturner-
ingerne. Spillerne skal være medlem af den golfklub, de repræsenterer. Er en vinder forhindret i at 
deltage i landsfinalen, findes en ny deltager fra den samme række. Er dette ikke muligt, findes en 
ny deltager, som kunne havde deltaget i den samme række. De 40 deltagende golfklubber er: 

•   Pulje 1: De 15 golfklubber der indsamler flest penge totalt set pr. golfklub
•   Pulje 2: De 15 golfklubber der indsamler flest penge pr. kvindelig spiller
•   Pulje 3: 10 golfklubber fundet ved lodtrækning

Først udtages klubberne til Pulje 1, dernæst klubberne til Pulje 2 og til sidst udtrækkes klubberne 
til Pulje 3 blandt de resterende klubber. En golfklub kan dog ikke udtrækkes til Pulje 3 to år i træk. 

Er en klub forhindret i at deltage i landsfinalen, inviteres den næste klub i den pågældende pulje. 
Nye klubber deltager på lige vilkår med de andre klubber.
 
Turneringsform
•   Holdturnering stableford-bestball (holdets bedste stableford-score pr. hul tæller på holdets   
     fælles scorekort).
•   Individuel stableford. Spillerne opdeles efter handicap i en A- og en B-række med 40 spillere i  
     hver række.
•   Der spilles efter R&A’s regler og værtsklubbens lokale regler.

Lige resultat
Ved lige resultat benyttes den matematiske metode (bedst på banensbanens sidst 9, sidste 6, sidste 3, 
sidste hul). Hvis stadig lige trækkes lod.

Caddie og buggy
Caddie er ikke tilladt, og buggy må kun anvendes, hvis der af fysiske årsager er behov for det, og 
det skal meddeles Kræftens Bekæmpelse inden finalen.

Vandrepokal 
Den klub, der i holdturneringen til landsfinalen vinder med det bedste resultat, får overrakt Pink 
Cups vandrepokal samt et diplom.

Præmier
Pink Cups sponsorer leverer flotte præmier til min. de tre bedste i holdkonkurrencen og de indivi-
duelle rækker samt til forskellige konkurrencer på banen.

Dispensation fra turneringsbetingelserne kan kun ske efter særlig aftale med Pink Cup-sekretaria-
tet.


