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Praktisk informasjon 

 
NM Junior 2021 

14-15 August  
Salten Golfklubb/Bodø Golfpark 

 

 
 
 
Avmelding 
Avmelding må gjøres før påmeldingsfristens utløp, og gjøres av spilleren selv i GolfBox. 
Etter påmeldingsfristen må en påmeldt spiller som ikke skal delta stryke seg ved å sende en 
e-post til turnering@golfforbundet.no. 
 
Beskjeder/Informasjon 
Alle beskjeder vil bli slått opp på oppslagstavlen ved startområdet. 
 
Busstransport til bane 
Arrangørklubb har booket buss som kjører shuttle kontinuerlig ruten spillerhotellet – Bodø 
Golfpark – spillerhotellet på innspillsdagen og begge turneringsdager.  
Det vil derfor ikke være nødvendig på booke leiebil i forbindelse med turneringen. 
 
Pris for shuttlebuss: kr 100,- pr person for hele turneringen. 
 
Cut  
Jr NM 2021 spilles uten cut 
 

 

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. 
 
Drivingrange 
Åpen hele døgnet. 
For rangeballer betales det med poletter, 20 kr eller med kort. Hver spiller får utdelt en 

polett til innspillsdag.  

mailto:turnering@golfforbundet.no
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Evakueringsplan 
Evakueringsplan vil henge oppe på infotavle og distribueres på Srixon Tour sin facebookside. 
Er det stor fare for torden eller andre grunner til evakuering vil den i tillegg bli utdelt på 
start. 
 
Forecaddies 
Forecaddies utplasseres ved behov. Starter informerer om eventuelle forecaddies og på 
hvilke hull.  
Forecaddies er utplassert for sikkerhet, men kan hvis mulig assistere med å anvise/finne 
baller. 
Spilleren bør anvise ballens retning ved å strekke ut høyre eller venstre arm i skulderhøyde. 
 
Førstehjelp 
Kontakt TD/turneringsleder ved behov. Avstand til legevakt og sykehus er 15 km. Klubben 
har førstehjelpsutstyr og hjertestarter 
 
Garderobe/dusj/toalett 
Det finne garderobe for både gutter og jenter. Garderobene har dusj og toalett. Det er i 
tillegg toaletter i kafedel av klubbhus. På banen er det toalett ved hull 6 og 13. 
 
Hullplassering 
Tabell som viser dagens hullplasseringer deles ut av starter og vil være oppslått på 
oppslagstavlen. 
 
Innspill 
Det er fritt innspill for spillere som står på deltagerlisten, fortrinnsvis dagen før første runde. 

Innspill bookes direkte i proshop eller på Golfbox.  

Ved booking direkte i proshop skal medlemsnummer på spillere benyttes pga mulighet for 

smittesporing. 

 
Minner om bestemmelse om innspill som du finner på NGFs regelkort. I tillegg vil regler for 
innspill slås opp på infotavle. 
 
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. 
 
Koronatiltak 
PT er det ikke planlagt noen særskilte smitteverntiltak utover normale smittevernråd. 
Merk allikevel at om smittesituasjonen i regionen endrer seg, og det stilles krav om det fra 
lokale helsemyndigheter, vil særskilte smitteverntiltak kunne iverksettes. 
 
Lagring av utstyr 
Utstyr kan oppbevares i garderober om ønskelig 
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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 07:15-20:00 
 
Det er drikkevann ved klubbhuset i vask bak klubbhus samt mulighet for påfyll i bekk ved 
green på hull 12.  
 
Oppslagstavle 
Befinner seg på vegg ved infodisk inne i klubbhuset. 
 
Offisiell tid 
Er på klokke på vegg på klubbhus mot drivingrange. 
 
Overnattingsmuligheter 
Ved bestilling hos Nordic Choice Hotels, NGF-avtalen (opptil 20 % rabatt på nettpris) brukes 
bookingkoden NGF2021. 
Informasjon om priser finnes på infosiden til turneringen i Golfbox. 
 

 
Premieutdeling 
Foretas umiddelbart etter avsluttet turnering ute på terrassen ved klubbhuset. Ved dårlig 
vær holdes denne i klubbhus eller i telt utenfor klubbhus 
Ta høyde for at forsinkelser kan forekomme. 
 
Proshop  
Åpen fra kl 0715 til kl 2000 begge turneringsdager. 
 
Påmelding 
Påmeldingen er bindende og det er spillerens ansvar å melde seg på aktuell turnering i 
GolfBox innen påmeldingsfristen. 
NB! For å kunne bli kontaktet av arrangøren må spillere krysse av dette punktet ved 
påmelding, til hver turnering. Arrangøren forholder seg til den kontaktinformasjonen som er 
registrert på spillerens profil i GolfBox. 
 
Radiosamband 
Ute på banen vil det finnes sambandsmuligheter hos dommerne. Disse kan benyttes til å 
tilkalle assistanse ved sykdom eller lignende. 

https://www.golfforbundet.no/spiller/golfregler-og-handicap/golfreglene-2019
https://www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/norgescup
https://www.golfbox.no/app_livescoring/tour/default.asp?language=1044#/competition/2679468/info
https://www.golfbox.no/app_livescoring/tour/default.asp?language=1044#/customer/18/schedule/2019/1276
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Registrering 
Samtlige spillere må bekrefte sin deltagelse ved å betale startkontingenten gjennom 
GolfBox. Spillere som ikke bekrefter at de stiller opp i turneringen ved å betale 
startkontingenten innen oppgitt frist strykes fra deltagerlisten, slik at reserver kan settes inn. 
Spillere trenger ikke å registrere sin ankomst på banen. Scorekort deles ut på start før hver 
runde. 
 
Resultatservice 

• Uoffisielle resultater 
o GolfBox livescoring oppdateres etter hvert hull.  
o Livescoring skjer ved spillerinntastet livescore, og spillere skal taste etter 

hvert hull. 

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

 
Scorekort og scorekortmottak 
Vi er tilbake til normale scorekortrutiner. Scorekort skal igjen byttes mellom spillere, og både 
spiller og markør skal signere før levering.  
Vi minner om markøransvaret under runden. Før score etter hvert hull, og vær bevisst på at 
riktig score blir notert på scorekort. 
Scorekortmottaket befinner seg inne på kontor ved garderobene i klubbhuset. 
Scorkortmottak er tydelig merket. 
 
Spilleavbrudd 
Se NGFs regelkort – Spilleavbrudd (Regel 5.7). Gjenopptagelse av spill – se NGFs regelkort. 
(Spillerne skal ved spilleavbrudd begi seg mot klubbhuset for å motta videre informasjon.) 
  
Spilletempo 
Se NGFs regelkort – Spilletempo (Regel 5.6). 
 
Startlister 
Startlister distribueres med link til golfbox på Srixon Tours facebookside, og henges opp på 
oppslagstavlen. 
 
Starttider og spilleoppsett 
Første utslag vil være kl 0800 på alle tre konkurransedagene.  
Det vil være løpende start fra hull 1 og 10 på alle tre runder. 
 
Traller 
Spillerne oppfordres til å bruke egne traller. Det kan ikke påregnes at nødvendig antall traller 
er tilgjengelig for utleie. Tralle kan leies i proshop. 
Klubben har dessverre ikke mulighet til å oppbevare spilleres traller. 
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Turneringskomité 

  Mobil e-post 
Turneringsleder Jørn Jenssen-Tvervik 406 34 592 jotv@as3.no 
TD Rolf Ener Karlsen 982 94 999 Rolf.karlsen@golfforbundet.no 
Hoveddommer Pål Torkildsen 909 25 737  

 
Turneringssekretariat 
Er i bygget merket med ”Turneringskontor”. Åpent fra kl. 07:00 begge spilledagene. 
 
Utfyllende informasjon om turneringen 
Se mer på www.golfforbundet.no/ (Turneringer/Srixon Tour). 
 

https://www.golfforbundet.no/

