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Praktisk informasjon 

Srixon Tour 2019 
21.9-22.9 

Byneset Golfklubb 
 

 (logo) 
 
 
 
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 inngangsdøren ved klubbhus. 
 
Drivingrange 
Åpen fra kl. 07:00 alle turneringsdager. Det brukes mynt, kr 20,- som gir ca. 24 baller. 
Rangekort med 15 klipp kr. 300.- + kr 100.- i depositum. Rangekort gir 30 baller. Gressutslag 
på spilledagene. Matter på innspillsdagen. 
 
Evakueringsplan 
Alle skal samles seg der de er nærmest, enten på Klubbhuset eller ved bua på hull 8.  
 
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. 
 
Førstehjelp 
Førstehjelpsutstyr i klubbhuset, kontakt TD/turneringsleder ved behov. Avstand til legevakt 
er 25 km. Legevakten er bemannet døgnet rundt, alle dager. 
 
Garderobe/dusj/toalett 
Garderober i klubbhuset. Dame og herregarderobe, begge har to dusj.  Badehåndkle må 
medbringes. 
Det er toaletter i klubbhuset og etter hull 8. 
 
Hullplassering 
Tabell som viser dagens hullplasseringer deles ut av starter og vil være oppslått på 
oppslagstavlen. 
 

mailto:turnering@golfforbundet.no
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Innspill 
Innspill vil foregå fredag 20. september fra kl. 09:00-18:00. Spillerne tar selv kontakt med 
Nina Feragen 92092445 nina@bynesetgolf.no for bestilling av starttider. Innspill må bestilles 
senest mandag 16. september kl. 16:00.  
 
Minner om bestemmelse om innspill som du finner på NGFs regelkort: 
Under en innspillsrunde kan en spiller kun spille én ball, med følgende unntak: 

• Dersom en spiller ikke får greentreff under innspill til en green, kan spilleren slå 
ytterligere én ball mot greenen. 

• Maks. tre chipper får slås fra greenkanten under forutsetning at det ikke skader 
banen. 

• Kun ett bunkerslag får slås mot greenen fra greenbunkere. Alle andre slag i bunker 
skal slås i retning bort fra green. 

• Slå inntil tre øvingsputter. 
Anmerkning: Uansett skal ingen slag slås om igjen dersom det er spillere bak som venter. 
 
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. 
 
Lagring av utstyr 
Klubben har ikke anledning til å oppbevare spillernes utstyr. 
(Tilgjengelighet/vakthold) 
 
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 fra kl. 07:00 spilledagene. Innspillsdagen er kafeen åpen fra kl. 09:00. Det er 
lunsj/varmrett til kr 140 alle dager. Ved allergi ring Nina Feragen 92092445 for bestilling. 
 
Det finnes drikkevann i huset etter hull 8. 
 
Oppslagstavle 
Alle beskjeder vil bli slått opp på inngangsdøren ved klubbhus. 
 
Offisiell tid 
Offisiell tid er klokke på telefon styrt av gps. 

mailto:nina@bynesetgolf.no
https://www.golfforbundet.no/spiller/golfregler-og-handicap/golfreglene-2019
https://www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/srixon-tour
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Overnattingsmuligheter 
Ved bestilling hos Nordic Choice Hotels, NGF-avtalen (20 % rabatt på nettpris) brukes denne 
linken: https://www.choice.no/norgesgolfforbund for å komme til en egen bookingside med 
oversikt over de 171 hotellene som er med i samarbeidet. 
Se også informasjon for den enkelte turnering på www.golfforbundet.no med opplysninger 
om eventuelt spillerhotell, bestilling av rom på spillerhotellet og priser. 
 
Premieutdeling 
Finner sted hvor ved/i klubbhuset så snart resultatlisten er klar etter siste runde. Dette er 
estimert til kl. 15:00. 
 
Proshop 
Åpen fra kl. 07:00 alle 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 og TD. Disse kan benyttes til 
å tilkalle assistanse ved regelspørsmål, sykdom eller lignende. 
 
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. 
 
Resultatservice 

• Uoffisielle resultater 
o GolfBox livescoring oppdateres etter hvert hull.  
o Livescoring skjer ved Spillerinntasting av livescore 

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

https://www.choice.no/norgesgolfforbund
https://www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/
https://www.golfbox.no/app_livescoring/tour/default.asp?language=1044#/customer/18/schedule/2019/7671
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Scorekort og scorekortmottak 
Scorekort utdeles av starter. 
Scorekortmottaket er merket «Scorekortmottak» og har inngang fra hull 18. 
 
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 hvor? 
 
Starttider og spilleoppsett 
Starttidspunkt er fra 08:00 
Det startes fra hull 1 og hull 10 i alle runder. Det vurderes start på bare hull 1. 
 
Traller 
Spillerne oppfordres til å bruke egne traller, spesielt spillere som kommer med bil. Det kan 
ikke påregnes at nødvendig antall traller er tilgjengelig for utleie. Utleie av tralle kr 200 for 3 
dager + kr 200 i depositum for håndtak.  Tralle kan leies i proshop. Tralle kan 
forhåndsbestilles på proshop@bynesetgolf.no. 
 
Turneringskomité 

  Mobil e-post 

Turneringsleder: Hans P. Skjærvold   
TD: Reidar Stølan 96015599 rs@nexthole.com     
Hoveddommer: Pål Thorkildsen 90925737 Pal.thorkildsen@obos.no  

 
Turneringssekretariat 
Turneringssekretariat er lokalisert i kjeller på klubbhuset. Åpent fra kl. 07:00 spilledagene. 
 
Utfyllende informasjon om turneringen 
Se mer på www.golfforbundet.no/(Turneringer/Srixon Tour). 
 

mailto:proshop@bynesetgolf.no
mailto:rs@nexthole.com
mailto:Pal.thorkildsen@obos.no
https://www.golfforbundet.no/

