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Henrik Bjørnstad – Q School 2005. 
v/ A. Ramstad 

Informasjon tatt fra boken «Tales from Q-School» - kvalifisering til PGA i 2005 

 
I 2005 var det 1205 spillere som var påmeldt til Q-School. Av disse ville de 30 beste spillerne få plass på 
PGA Touren i 2006. 
 
Kvalifisering til deltagelse i PGA Touren foregår i 3 trinn. 2 innledende runder og til slutt en finale som går 
over 6 runder på tre forskjellige baner. Spillerne som begynte på trinn 1 måtte betale $ 4 500 for å delta. 
De som begynte på trinn 2 betalte $ 4 000 og de som kunne gå rett til finaleomgangen betalte $ 3 500. 
I 2004 var det 19 spillere som hadde startet på trinn 1 og kommet til finalen. Av disse var det 9 spillere 
som kom blant de 30 beste og fikk spille på Touren i 2005. 
 
Det var mulig å gå direkte til finaleomgangen etter visse kriterier basert på tidligere resultater. For 
eksempel måtte spilleren ha vært plassert mellom nr. 126 og 150 på PGA Tourens pengelisten i 2005.  
 

I 2005 var det 42 spillere som kunne tilfredsstille minst ett av de 6 kravene som stod på denne 
listen. Herav var det 8 tidligere vinnere av konkurranser på Touren. 

 
For å starte på trinn 2 var det definert 9 kriterier hvorav spilleren måtte tilfredsstille minst ett.  
 

I 2005 var det 190 spillere som tilfredsstilte ett eller flere av disse kravene. Blant disse var bl.a. 
Larry Mize, Steve Stricker, Bill Glasson med flere. 

 
Resten av de som var påmeldt, 973 spillere, måtte starte på trinn 1  
 
Det var 165 spillere som hadde kvalifisert seg til finalen som startet den tredje lørdagen i november 2005. 
Finaleomgangene skulle spilles på Orange County National Golf Center and Lodge i Winter Garden 
Florida. Det skulle spilles 6 runder over 6 dager. 
 
Av disse 165 var det 42 som var seedet direkte og 123 som hadde klart seg gjennom trinn 2. 
65 spillere hadde klart seg gjennom både trinn 1 og 2. Av de 165 spillerne var det 39 som var i finalen for 
første gang. 
 
Etter 6 runder var det 10 spillere som hadde klart å kvalifisere seg etter å ha spilt alle tre trinnene: 
John Holmes, Nick Thompson, Jeff Overton, Ron Wittaker, John Engler, Alex Aragon, Henrik Bjørnstad, 
Matt Hansen, Michell Connel og B.J. Staten. 

 

 


