
VERDENS STØRSTE GOLFTURNERING
NORWAY 2021



International Pairs er en turnering for amatørgolfere som ønsker å 
konkurrere mot andre golfere, i et spennende turneringsformat som 
arrangeres i hele verden.  



Innhold
● Oversikt
● Klubbturnering
● Kommunikasjon
● Data management
● Premier
● Turneringskalender 
● Norges finale
● Verdens finale
● Partnere



Innledning 
International Pairs er en av verdens mest kjente 
golfturneringer.

Siden starten for mer enn 20 år siden har mer enn 
en million golfspillere fra over 30 land deltatt i 
denne prestisjefylte og morsomme turneringen. 

Klubbturneringen er organisert av klubbene, og 
spilleformatet er “best ball” (2 manns lag). Vinnerne 
fra hver turnering samles til en Norges finale høsten 
2021. 

Det beste laget fra Norges finalen representerer 
Norge i «Verdensfinalen» og har sjansen til å bli 
kronet til «verdensmestere»



● Arranger en attraktiv klubbturnering for 
dine medlemmer og gjester.

● Enkelt turneringsoppsett og fine premier.
● En attraktiv pris der noe av inntekten ligger 

igjen hos klubben.
● All greenfee ligger igjen hos klubben
● Vinnerne i klubbturneringen blir invitert til 

Norgesfinalen høsten 2021
● Alle deltagere blir registrert i egen database 

(GDPR godkjent)
● 2 reisegavekort til hver klubb som premier

Klubbturnering



KVALIFISERING

Kvalifisering Detaljer

● 18 hulls turnering
● Lag består av to menn, to kvinner 

eller mix lag
1 Golfklubb

● Websider
● SoMe 
● Partner kanaler

2 Kommunikasjon

● Deltakere melder seg på direkte til 
klubb eller i golfbox

● Navn, hcp, mailadresse, 
telefonnummer

3 Data 
Management 

● Vouchers 
● Premier fra sponsorer
● Invitasjon til Norgesfinalen
● Invitasjon til “Verdensfinalen”

4 Premier  



TURNERINGS KALENDER

KVALIFISERING

NASJONAL

VERDEN 

Golfklubber
Klubbkvalifiseringer er arrangert av 
golfklubbene og er åpen for deres 
medlemmer og gjester

GolfTraveller

Vinnerne fra klubbturneringene blir 
invitert til Norgesfinalen. Alle 
turneringskostnader for deltagerne er 
dekket av arrangør.

International 
Pairs

“Verdensfinalen” er spilt over 2 dager 
som en 36 hulls turnering. Spilleformatet 
er “Best Ball” Stableford. 



NASJONAL FINALE

“High end” Norgesfinale arrangert av Next Hole 
Travel.

Vinnerlaget fra alle klubbkvalifiseringer blir 
invitert

Vinnerlaget fra Norgesfinalen blir invitert til 
«Verdensfinalen» 



VERDENSFINALE 
SAN LORENZO
En av de mest kjente banene på Algarvekysten. 
Åpnet i 1988, og har blitt ranket som en av 
Europas beste baner flere ganger. Banen har en 
unik topografi, og er en kombinasjon av en park 
og skogsbane. 

Banen ligger i naturreservatet Rio Formosa der 
dyrelivet og naturen er spesiell. Det er et perfekt 
sted for «verdensfinalen» i The International 
Pairs



PÅMELDING
Klubb _____________________
Antatt antall deltagere _____________________
Turneringsleder _____________________
Dato for klubbturnering _____________________

Kr 150 av startkontingenten vil tilfalle Next Hole Travel for 
dekking av finaler og premier. All greenfee for gjester beholdes av 
klubben. Startavgift blir fakturert til klubben i etterkant av 
turneringen. Klubbene står fritt til å bestemme pris selv, men vi 
anbefaler en prs på kr 200 pr deltager 

Send din påmelding til bw@nexthole.com



PARTNERS



KONTAKT
bw@nexthole.com

internationalpairsgolf.com


