
Velkommen til finale i Pink Cup 2019! 

 

Gratulerer og velkommen til finale på Atlungstad GK 8 september. 

 

Din klubb er blant de beste i årets Pink Cup og vi ønsker derfor å invitere ett lag fra din klubb 

til å delta i landsfinalen.  

 

Kort om årets innsamling: 

Klubbene som samler inn mest penger i klubbturneringen, deres klubb, 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: 

 

5 klubber inviteres basert på total innsamlet sum. Disse 5 klubbene har samlet inn totalt 

kr.411.000,- 

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

innsamlet beløp pr. medlem i disse klubbene er kr.105,- 

 

Sotra GK har i år igjen samlet inn mest, med hele 211.186,- Dette gir for øvrig et 

gjennomsnitt pr. medlem på hele 220,- kroner! 16 klubber har samlet inn kr.20.000,- eller 

mer. 

 

Påmelding: 

Fyll ut det vedlagte påmeldingsskjemaet og send det til turnering@golfforbundet.no senest 

23. august. Viktig å gi beskjed hvis klubben ikke har mulighet til å sende et lag til årets 

final til kristin.gunhildrud@golfforbundet.no senest 20 august. 

 

Landsfinalen: 

Søndag 8. september spilles finale, med shotgun start kl. 09.00 på Atlungstad GK.  

Det er fjorårsvinnerne Atlungstad GK som er vertskap for finalearrangementet. 

Program: 

Fra kl.07.30 Oppmøte og registrering 

Kl.08.30 Informasjon om dagens turnering 

Ca kl.15.00 Premieutdeling og middag i klubbhuset.  

 

Landsfinalen spilles som Scramble, med samme bestemmelser som i klubbturneringen.  

Scramble, 4 spillere danner et lag som spiller Scramble. Lagets Spillehandicap er 10% av 

lagets totale handicap NB! Spillere på laget må spille fra maks. handicap 36,0.  

Laget som sendes skal bestå av fire spillere som har deltatt i klubbturneringen. 

Bruk vedlagt påmeldingsskjema. 

 

Overnatting: 

Vi har fått tilbud på overnatting fra vår samarbeidspartner Nordic Choice Hotels på Clarion 

Collection Hotell Astoria på Hamar. 

Bestilling pr. tlf på 62 70 70 00 eller mail cc.astoria@choice.no Oppgi kode: Pink Cup finale 

 

Priser; 

Enkeltrom a kr. 970,- 

Dobbeltrom a kr. 1170,- 

Tresengsrom a kr. 1470,- 
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Rompriser pr. orm pr. natt inkl. frokostbuffet, ettermiddagskaffe med kake og kveldsmat. 

Kveldsmaten består av suppe, brød, en varmrett med tilbehør og tre salater. 

Serveres på buffet 18:00-21:00 

 

Frist for reservering av rom er 20. august men det finnes muligheter også etter den 

fristen. 

 

Vel møtt! 

 

Kontaktpersoner: 

Prosjektleder:   Marit Sophie Egge, marit.sophie.egge@kreftforeningen.no 

NGF:    Kristin Gunhildrud, kristin.gunhildrud@golfforbundet.no  
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