
     
 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 - 1 -  

Praktisk informasjon 
Lag-NM junior 2019 

2-4 juli 
Oslo Golfklubb 

  
 
Avmelding 
Før og etter påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykning rettes til NGF, 
turnering@golfforbundet.no. 
Golfklubb som trekker sitt lag etter påmeldingsfristen vil bli fakturert full startkontingent. 
 
Beskjeder/Informasjon 
Alle beskjeder vil bli slått opp på oppslagstavlen på veggen ved startboden. 
 
Drivingrange 
Åpen fra kl 0700 alle turneringsdager. 
Det brukes mynt (kr 20,- gir 24 baller), rangekort , og poletter.  
 
Evakueringsplan 
Spillerne vil ved start få utlevert en evakueringsplan som følges ved spilleavbrudd. 
Deles ut av starter. 
 
Forecaddies 
Det er ikke behov for forecaddies 
 
Føring av handicap 
Handicaptellende runde (single) føres i ht. EGA Handicap System punkt 3.12. 
Four-ball og Foursome er ikke handicaptellende spilleformer. 
 
Førstehjelp 
Kontakt TD/turneringsleder ved behov. Avstand til legevakt og sykehus er 4 km. Klubben har 
førstehjelpsutstyr/hjertestarter. 
 
Garderobe/dusj/toalett 
Klubben har for øyeblikket ikke garderober og dusjer tilgjengelig. Det er toaletter i 
startområdet, og ute på banen. 
 
Hullplassering 
Tabell som viser dagens hullplasseringer deles ut av starter og vil være oppslått på 
oppslagstavlen. 
 
Innspill 
Innspill vil foregå Mandag  1 juli. Lagene tar selv kontakt med Turneringsleder, epost: 
roger@oslogk.no for bestilling av starttider. Innspill må bestilles før mandag 24. juni kl 23.55.  
 

mailto:turnering@golfforbundet.no
mailto:roger@oslogk.no
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Kapteinsmøte 
Kapteinsmøte avholdes i møterom under drivingrange kl. 19.00 dagen før turneringsstart. 
Alle kapteiner (eller annen utpekt representant for laget) skal møte på kapteinsmøte. Der vil 
Komiteen gå gjennom konkurransebestemmelser, lokale regler og annen praktisk 
informasjon. I tillegg deles det ut kapteinskilt og spiller-ID, samt andre skjemaer som 
kapteinene skal fylle ut gjennom turneringen. 
 
Lagring av utstyr 
Klubben har ikke anledning til å oppbevare spillernes utstyr. 
 
 
Lokale regler 
Alle spillere må ha nyeste versjon av Golfreglene og utskrift av NGFs regelkort. NGFs 
regelkort 2019 kan lastes ned fra NGFs hjemmesider. 
Eventuelle tillegg (for denne turneringen) til lokale regler utover NGFs regelkort deles ut av 
starter og er oppslått på oppslagstavlen.  
Utkast til eventuelle tillegg vil være oppslått på oppslagstavlen innspilldagen. 
 
 
Mat og drikke 
Kafé er åpen i tiden fra 1 time før start på alle konkurransedager. 
Det vil bli planlagt bespisning tilpasset turneringen. 
 
Det er drikkevann ved startboden, samt ved tee på hull 7 og ved hull 11  
Oppslagstavle 
Oppslagstavle med informasjon om turneringen er plassert ved starters bod. 
Hvert lag vil ha sin «posthylle» hvor informasjon til laget, skjemaer etc. distribueres. Det er 
viktig at laget regelmessig sjekker «posthyllen» for informasjon. «Posthyllen» er plassert ved 
turneringskontoret. 
 
Offisiell tid 
Offisiell tid vises på klokke ved startbod, samt i proshop. 
 
Overnattingsmuligheter 
Ved bestilling hos Nordic Choice Hotels, NGF-avtalen (opptil 20 % rabatt på nettpris) brukes 
denne linken: https://www.nordicchoicehotels.no/norgesgolfforbund/ for å komme til en 
egen bookingside med oversikt over de 172 hotellene som er med i samarbeidet. 
 
 
Premieutdeling 
Finner sted hvor så snart resultatlisten er klar etter siste runde. 
 
Proshop 
Åpen fra en time før start på alle turneringsdager. 
 
Påmelding 
Påmelding av lag gjøres via NGFs hjemmesider. 

https://www.golfforbundet.no/spiller/golfregler-og-handicap/golfreglene-2019
https://www.nordicchoicehotels.no/norgesgolfforbund/
https://www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/norgesmesterskapene/lag-nm-junior
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Frist for å melde på lagets spillere er angitt i konkurransebestemmelsene og er fredag 21. 
juni. Skjema for spillerpåmelding (vedlegg til konkurransebestemmelsene) sendes 
arrangørklubben ved turneringsleder, e-post (roger@oslogk.no) innen denne fristen, både 
for å bekrefte at laget deltar og at laget har spillere som kan delta. Dette er til hjelp for 
arrangørklubben i forberedelse og planlegging. 
Har ikke laget tatt alle sine spillere innen 21. juni skal laget allikevel melde på de spillerne 
som er tatt ut samt spillere som kan være aktuelle for laget. Påmeldte spillere kan byttes 
helt frem til utgangen av kapteinsmøtet. 
Merk krav til dokumentasjon av bopel for utenlandske statsborgere. 
 
Radiosamband 
Ute på banen vil det finnes sambandsmuligheter hos dommerne. Disse kan benyttes til å 
tilkalle assistanse ved regelspørsmål, sykdom eller lignende. 
 
Registrering 
Registering av lagets tilstedeværelse gjøres under kapteinsmøtet. 
 
Resultatservice 

• Uoffisielle resultater 
o Livescore vil ikke bli presentert i lagmesterskapene, da scorer underveis ikke 

alltid er tellende. 

• Offisielle resultater 
o GolfBox 
o Resultattavle ved klubbhuset etter endt runde. 
o Oppslagstavlen ved turneringssekretariatet. 

 
Scorekort og scorekortmottak 
Scorekort utdeles av starter. 
Scorekortmottaket er merket ”Scorekortmottak”  
 
Spilleavbrudd 
Se NGFs regelkort – Spilleavbrudd.  
(Spillerne skal ved spilleavbrudd begi seg mot klubbhuset for å motta videre informasjon.) 
  
Spilletempo 
I henhold til NGFs regelkort. 

https://www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/norgesmesterskapene/lag-nm-junior
mailto:roger@oslogk.no
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Spillernummer og kapteinskilt 
Deles ut på kapteinsmøtet.  
Spillernummer skal være synlig festet til golfbagen under hele turneringen. 
Kapteinen skal bære synlig kapteinskilt. 
 
Spilleoppsett 
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5   
Foursome Four-ball Foursome Four-ball Single 
 
Startkontingent 
Startkontingenten er kr. 2 025,- for jentelag og kr. 2 700,- for guttelag. De påmeldte 
klubbene mottar en faktura fra NGF på startkontingenten for klubbens påmeldte lag. 
Dersom faktura ikke er betalt innen forfall tilkommer et gebyr på kr. 500,-. 
 
Startlister 
Startlister distribueres hvor? 
 
Starttider  

Tirsdag 2. juli Start runde 1 fra kl. 0900  
 Start runde 2 fra kl. 1400 
Onsdag 3. juli Start runde 3 fra kl. 0900 
 Start runde 4 fra kl. 1400 
Torsdag 4. juli Start runde 5 fra kl. TBA 

 
 
 
Traller 
Spillerne oppfordres til å bruke egne traller. Det kan ikke påregnes at nødvendig antall traller 
er tilgjengelig for utleie. 
 
 
Komité 

  Mobil e-post 
Turneringsleder Roger Bakke 482 42 428 roger@oslogk.no 
TD Rolf Ener Karlsen 982 94 999 rolfka@gmail.com 
Hoveddommer Lars Markusson 900 81 582 markussonlars@gmail.com 

 
Turneringssekretariat 
I etasjen over drivingrangen, merket med ”Turneringskontor”. Åpent fra 1 time før  start på 
spilledagene. 
 
Utfyllende informasjon om turneringen 
Se mer på https://www.golfforbundet.no/ (Turneringer/Norgesmesterskapene/Lag NM 
junior). 
 

https://www.golfforbundet.no/
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