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Praktisk informasjon 
Lag-NM gutter og jenter 2022 

Spilledato 29. juni - 1. juli 
Stavanger 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 ved turneringssekretariatet. 
 

Dommere 
I denne turneringen er det utnevnt dommere fra NGF. Disse er der for å assistere i 
regelsituasjoner, sikre at spilleregler følges og se til at spillerne holder akseptabel spillehastighet. 
Kontaktinfo til TD og Hoveddommer vil publiseres av starter/være oppslått på infotavle.  
 

Drivingrange 
Drivingrange er åpen fra kl. 07:00 begge turneringsdager. Du kan laste ned GolfMore-Appen og 
kjøpe ballkort der. Det er også mulig å kjøpe en kode i proshop.  
I tillegg kan det også benyttes bankkort (Visa) og VIPPS betaling. 
      
Evakueringsplan 
Evakueringsplan vil henge oppe på infotavle. Er det stor fare for torden eller andre grunner til 
evakuering, vil den i tillegg vil være tilgjengelig hos starter.  
 

Forecaddies 
Forecaddies utplasseres ved behov. Starter informerer om eventuelle forecaddies og på hvilke 
hull.  
Forecaddies er utplassert for sikkerhet, men kan også assistere med å anvise/finne baller. 
Spilleren bør anvise ballens retning ved å strekke ut høyre eller venstre arm i skulderhøyde. 
      
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. Førstehjelpsutstyr finnes i Sagenhuset. Avstand til 
legevakt og sykehus er 4 km. Klubben har førstehjelpsutstyr og hjertestarter.  
 
Garderobe/dusj/toalett 
I kjeller i Sagenhuset.  
      

mailto:turnering@golfforbundet.no
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Hullplassering 
Tabell som viser dagens hullplasseringer, vil være oppslått på oppslagstavlen utenfor 
turneringssekretariatet og hos starter. Den enkelte spiller oppfordres til å ta bilde av dette. 
      
Innspill 
Det er fritt innspill for spillere som står på deltagerlisten, fortrinnsvis dagen før første runde. 
Innspill på tirsdag 28.6. MÅ bookes minimum 8 dager i forveien. Merk: Banen er ikke stengt 
tirsdag 28.6. slik at medlemmer kan booke seg inn på denne dagen 7 dager i forveien.Mail til 
proshop@sgk.no eller via telefon 51 93 91 00 (tast 1 for proshop) for bestilling av starttider. Ved 
innspill annen dag vil det være en greenfee på kr 500,-/700,-.  
 
Det minnes om bestemmelse om innspill som du finner på NGFs regelkort. I tillegg vil regler for 
innspill slås opp på infotavle, og på første tee. 
 
NB! Nedslagsmerker skal repareres og oppslått torv skal legges tilbake. 
Brudd på denne bestemmelsen medfører at spilleren kan bli nektet start i turneringen. Dette 
avgjøres av Komiteen. 
      
Kapteinsmøte 
Kapteinsmøte avholdes i klubbhuset kl. 19.00 dagen før turneringsstart. Alle kapteiner (eller 
annen utpekt representant for laget) skal møte på kapteinsmøte. Der vil turneringsledelsen gå 
gjennom konkurransebestemmelsene, lokale regler og annen praktisk informasjon. I tillegg deles 
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 (last ned app) og utskrift av NGFs regelkort. 
NGFs regelkort 2022 kan lastes ned fra NGFs hjemmesider. 
Eventuelle tillegg (for denne turneringen) til lokale regler utover NGFs regelkort er tilgjengelig 
hos starter og er oppslått på oppslagstavlen.  Den enkelte spiller må selv ta bilde av dette. 
Utkast til eventuelle tillegg vil være oppslått på oppslagstavlen innspilldagen.  
De lokale reglene trykket på scorekortet og i eventuell baneguide gjelder ikke. 
      
Mat og drikke 
Kafé er åpen i tiden 07:30 – 21:00. 
Spesiell meny vil bli tilbudt. Mellom rundene lørdag: Dagens til kr. 140,-. Diverse retter inklusiv 
Pizza. 
Det er drikkevann ved hull 10 nær klubbhuset og ute på banen ved hull 12.  
 

mailto:proshop@sgk.no
https://www.golfforbundet.no/spiller/golfregler-og-handicap/golfreglene-2019
https://www.golfforbundet.no/assets/ngf/files/spiller/Golfregler%20og%20handicap/Golfregler/ngfs-regelkort-2022.pdf
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Oppslagstavle 
Oppslagstavle med informasjon om turneringen er ved startboden hull 1. 
Alt av nødvendig materiell utdeles i forbindelse med kapteinsmøtet.  
      
Offisiell tid 
Offisiell tid vises på klokke ved klubbhus. 
 
Overnattingsmuligheter 
NGF har avtale med Nordic Choice Hotels og spillerhotell for denne turneringen er Clarion Hotel 
Energy. For priser se hotelloversikt på NGFs hjemmeside. Om det skulle bli utsolgt for rom på 
Hotel Energy, er det mulig å bruke bookingkode GOLF999 på samtlige Nordic Chouice-hoteller for 
rabattert pris (gjelder også hoteller som ikke er spillerhotell). 
Se også informasjon for den enkelte turning i GolfBox under Info/Turneringsinfo med 
opplysninger om spillerhotell, bestilling av rom på spillerhotellet og priser.  
 

      

Hotell/annet Tlf Pris 

Clarion Hotell Energy 51 34 78 00 Dobbeltrom fra kr 1250. Stavanger gk har avtale 
med Energy, kode SGK 

 
Premieutdeling 
Premieutdelingen vil finn sted utenfor Sagenhuset så snart resultatene etter siste runde er klare.   
Ved regnvær vil premieutdelingen skje inne i restauranten. Premieutdelingen vil skje, ca. kl. 
16:00. 
       
Proshop 
Åpen fra kl. 07:00 alle turneringsdager. 
      
Påmelding 
Påmelding av lag gjøres via NGFs hjemmesider frist 30. mai kl. 12.00. 
Frist for å melde på lagets spillere er angitt i konkurransebestemmelsene og er fredag 17. juni. 
Skjema for spillerpåmelding (vedlegg til konkurransebestemmelsene) sendes arrangørklubben, e-
post kim@sgk.no innen denne fristen for å bekrefte at laget deltar og har spillere som kan delta. 
Dette er til hjelp for arrangørklubben i forberedelse og planlegging. 
 
Har ikke laget tatt ut alle sine spillere innen 17. 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 bestemmelser gjeldende 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 sykdom eller lignende. 
 
Registrering 
Registering av lagets tilstedeværelse gjøres under kapteinsmøtet. 
 

  

https://www.golfforbundet.no/assets/ngf/files/spiller/turneringer/Srixon%20Tour%202022/spillerhoteller-2022.pdf
https://www.golfbox.no/app_livescoring/tour/default.asp?language=1044#/customer/18/schedule/2019/9897
https://www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/norgesmesterskapene/lag-nm-junior
https://www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/norgesmesterskapene/lag-nm-junior
mailto:kim@sgk.no
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Resultatservice 

● Uoffisielle resultater 
o GolfBox livescoring oppdateres etter hvert hull (singlerunden).  

Det er ikke livescoring under Four-ball og Foursome. 
● Offisielle resultater 

o GolfBox 
o Resultattavle ved klubbhuset etter endt runde. 
o Oppslagstavlen ved turneringssekretariatet. 

 
Scorekort og scorekortmottak 
Det skal ikke leveres eller signeres scorekort.  
Scorekort utdeles av starter.  
Scorekortmottaket er merket «Scorekortmottak» og er i klubbhuset. 
 
Spilleavbrudd 
Se NGFs Regelkort – Spilleavbrudd.  
(Spillerne skal ved spilleavbrudd begi seg mot klubbhuset for å motta videre informasjon.) 
  
Spillehastighet og regler for tidtaking 
I henhold til NGFs regelkort. 
 
Spillernummer og kapteinsskilt 
Deles ut på kapteinsmøtet.  
Spillernummer skal være synlig festet til golfbagen under hele turneringen. 
Kapteinen skal bære synlig kapteinsskilt. 
      
Spilleoppsett 
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 
Foursome Four-ball Foursome Fourball Single 
      
Startkontingent 
Startkontingenten er kr 3 000,- for jentelag og kr 4 800,- for guttelag.  
I løpet av august mottar de påmeldte klubbene en faktura fra NGF på startkontingenten for 
klubbens påmeldte lag. Husk å betale denne innen forfall. Dersom faktura på startkontingent 
ikke er betalt innen forfall, tilkommer et gebyr på kr. 500,- 
  
Startlister 
Startlister finnes i GolfBox og slås opp på infotavle utenfor turneringskontoret. 
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Starttider 
Onsdag 29. juni Start runde 1 fra kl. 08:00 fra hull 1 og 10 
      Start runde 2 fra kl. 13:30 fra hull 1 og 10 
Torsdag 30. juni Start runde 3 fra kl. 08:00 fra hull 1 og 10 
 Start runde 4 fra kl. 13:30 fra hull 1 og 10 
Fredag 1. juli Start runde 5 fra kl. 08:00 fra hull 1 og 10 
  

Traller 
Spillerne oppfordres til å bruke egne traller. Det kan ikke påregnes at nødvendig antall traller er 
tilgjengelig for utleie. 
Utleie av tralle kr 75,- per dag. Tralle kan leies i proshop, må bestilles i forveien. 
Klubben har dessverre ikke mulighet til å oppbevare spilleres traller. 
      
Turneringskomité 

            Mobil e-post 
Turneringsleder  Nina Middelthon 91129046 ninamidd@online.no 
TD Gerd I. Solerød 90019137 gsolerod@online.no 
Hoveddommer Lars Markusson   

      
Turneringssekretariat 
Beliggende i klubbhus merket med «Turneringskontor». Åpent fra kl. 07:00 alle spilledagene. 
      
Utfyllende informasjon om turneringen 
Se mer på https://www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/norgesmesterskapene/lag-nm-
junior      
      
 

https://www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/norgesmesterskapene/lag-nm-junior
https://www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/norgesmesterskapene/lag-nm-junior

