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Tyrifjord Golfklubb 31/7-3/8 2014 
 

Turneringskomité: 
  Mobil: e-post: 
Turneringsleder: Derek Crawford 92219976 derek@tyrifjord-golfklubb.no 
TD: Vegard Viksmoen 90792643 vviksmoe@online.no 
Hoveddommer: Jan-Erik Lauré 91600201 

 
jan-erik.laure@vg.no 

Alfabetisk liste: 

 

Avmelding 

Før påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykning gjøres i GolfBox. 
Etter påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykninger rettes til NGF, 
turnering@golfforbundet.no. 
 

Beskjeder/Informasjon 

Alle beskjeder vil bli slått opp på oppslagstavlen ved turneringssekretariatet. 
 

Caddie 
Caddievester utleveres av starter. En caddie må bære caddievest. 
Spillere som ikke returnerer caddievest vil faktureres et gebyr på kr.500,- 
 

Drivingrange 

Åpen fra kl. 0700 - 2000 alle turneringsdager. 
Det brukes mynt/kort. Kort kjøpes i proshopen 
Driving range på Tyrifjord er kun 210m. Bruk av driver/wood som slår over rangen er forbudt. 
Brudd på denne regel medfører at spilleren kan bli nektet start i turneringen. Dette avgjøres av 
TK. 
 

Evakueringsplan 

Vil være tilgjengelig hos starter 
 

Forecaddies 

Forecaddies utplasseres ved behov. Starter informerer om eventuelle forecaddies. 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. 
  
Garderobe/dusj 
Det er tilgjengelig garderober og dusj. 
  
Toaletter 
I klubbhus + mellom hull 6/7 og 12/13. 
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Drikkevann 
Det er kran ved klubbhus.  
 

Førstehjelp 
Førstehjelpsutstyr finnes i klubbhuset. På banen kontaktes nærmeste radiosamband/dommere. 
  
Avstandsmerker 
Alle avstandsangivelser er til midten av green. 
 

Innspill 
Innspill vil foregå 30/7/14 med start før kl 1600. Spilerne tar selv kontakt med booking kontoret 
for bestilling av starttider. Telefonnummer for tidsbestilling tlf.32161360 tast 1. 
OBS! 1. tee stenges 1600. 
  
Det rettes spesielt oppmerksomhet til regler for innspillsrunder før en forbundsturnering i NGFs 
generelle turneringsbestemmelser 
  
Regler for innspillsrunde før en forbundsturnering 
Under innspillsrunde kan en spiller kun spille én ball, med følgende unntak: 
– dersom spilleren 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. 
NB! Uansett får ingen slag slås om igjen dersom det er spillere bak som venter.  
Brudd på denne regel medfører at spilleren kan bli nektet start i turneringen. Dette avgjøres av 
TK.  
 
Lagring av utstyr 

Klubben har ikke anledning til å oppbevare spillernes utstyr. 
 

Lokale regler 

Deles ut av starter.  
 
Mat og drikke 
Frokost serveres på Sundvolden Hotel. 
Cafeen er åpen i tiden:  
Onsdag 30. juli kl. 1200 – 1800. 
Torsdag 31. juli kl. 1200 – 2100. 
Fredag 1. aug kl. 1200 – 2100. 
Lørdag 2. aug kl. 1200 – 2100. 
Søndag 3. aug kl. 1200 – 1800. 
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Offisiell tid 

Offisiell tid vises på klokke ved start 
 

Overnatting 
Sundvolden Hotel – tlf. 32 16 21 00. Ref. NM 2014 - Tyrifjord Gk. 
 

Premieutdeling 

Finner sted på terrassen så snart resultatlisten er klar etter siste runde. 
Tidspunkt for premieutdeling kan bli utsatt ved spilleavbrudd eller andre forsinkelser. 
 
Proshop 

Åpen fra kl. 0700 alle turneringsdager. 
 

Påmelding 

Påmelding gjøres i GolfBox 
NB! Spillere må gi arrangøren tilgang til kontaktopplysninger ved påmelding til hver turnering 
for å lettere kunne innkalle reserver/varsle spillere elektronisk. 
 

Radiosamband 

Ute på banen vil det finnes sambandsmuligheter hos dommerne og ?. Disse kan benyttes til å 
tilkalle assistanse ved regelspørsmål, sykdom eller lignende. 
 

Registrering 

Samtlige spillere må bekrefte sin deltagelse ved å betale startkontingenten elektronisk.  
 

Resultatservice 

• Uoffisielle resultater 
o GolfBox livescoring oppdateres etter hvert 3. hull.  

• Offisielle resultater 
o GolfBox 
o Oppslagstavlen ved turneringssekretariatet. 

 
Spilleavbrudd 

Hvis Turneringskomiteen beslutter å avbryte spillet følges prosedyre i henhold til regel 6-8. 
• Tre påfølgende sirenestøt, gjentatte ganger – stopp av spill 
• to korte sirenestøt, gjentatte ganger – gjenopptagelse av spill 

Spillerne skal ved spilleavbrudd begi seg mot klubbhuset/samles ved? for å motta videre 
informasjon. 
 
Spillehastighet 

I henhold til tidsskjema og NGFs bestemmelser om sakte spill - NGFs generelle 
turneringsbestemmelser 2014, punkt 2.22. 
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Startlister 

Startlister distribueres på golfbox. 
 

Starttider og spilleoppsett 

Starttidspunkt formiddagsfelt kl  08:00  og ettermiddagsfelt kl13:00. Runde 3 og 4 kl 08:00 
 

Traller 

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

Turneringssekretariat 

2.etg i klubbhus 
 

For utfyllende informasjon om turneringen 

Se mer på www.golfforbundet.no 
      
 
 


