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Praktisk informasjon 
Lag-NM damer og herrer 2020 

18-19/7  
Sorknes Golfklubb 

Avmelding 
Før og e(er påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykning re(es 9l NGF, 
turnering@golfforbundet.no. 
GolAlubb som trekker si( lag e(er påmeldingsfristen vil bli fakturert full startkon9ngent. 
      
Beskjeder/Informasjon 
Alle beskjeder vil bli slå( opp på oppslagstavlen ved klubbhuset. 

Dommere 
I denne turneringen er det utnevnt dommere fra NGF. Disse er der for å assistere i 
regelsituasjoner, sikre at spilleregler følges og se 9l at spillerne holder akseptabel 
spillehas9ghet. Kontak9nfo 9l TD og Hoveddommer vil publiseres av starter. 

Drivingrange 
Åpen er all9d åpen. 
Det brukes pole(er eller bankkort. Pole(er kjøpes i kafeteria/proshop (kr 25,- gir 36-40 
baller).  

Evakueringsplan 
Evakueringsplan vil henge oppe på infotavle. Er det stor fare for torden eller andre grunner 9l 
evakuering vil den i 9llegg 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 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. Avstand 9l legevakt og sykehus er 35 km. Klubben har 
førstehjelpsutstyr/hjertestarter. 
      
Garderobe/dusj/toale@ 
Det er dusj/toale( og garderobe i kjelleren på klubbhuset 
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Hullplassering 
Tabell som viser dagens hullplasseringer deles ut av starter og vil være oppslå( på 
oppslagstavlen. 
      
Innspill 
Det er fri( innspill for spillere som står på deltagerlisten, fortrinnsvis dagen før første runde. 
Innspill vil foregå fredag 17. juli. Spillerne tar selv kontakt med proshop, tlf. 951 03 334 for 
bes9lling av star]der. Send gjerne mail 9l sorknesgk@gmail.com.  Ved innspill annen dag vil 
det være en greenfee på kr 350,-. 

Minner om bestemmelse om innspill som du finner på NGFs regelkort. I 9llegg vil regler for 
innspill slås opp på infotavle, og på første tee. 

NB! Nedslagsmerker skal repareres og oppslå( torv skal legges 9lbake. 
Brudd på denne bestemmelsen medfører at spilleren kan bli nektet start i turneringen. De(e 
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 konkurransebestemmelsen, lokale regler og annen prak9sk informasjon. I 9llegg 
deles ut kapteinskilt og spiller-ID, samt andre skjemaer som kapteinene skal fylle ut gjennom 
turneringen. 
      
Lagring av utstyr 
Klubben har ikke anledning 9l å oppbevare spillernes utstyr. 
(Tilgjengelighet/vakthold) 
      
Lokale regler 
Alle spillere må ha nyeste versjon av Golfreglene (last ned app) og utskrib av NGFs regelkort. 
NGFs regelkort 2019 kan lastes ned fra NGFs hjemmesider. 
Eventuelle 9llegg (for denne turneringen) 9l lokale regler utover NGFs regelkort deles ut av 
starter og er oppslå( på oppslagstavlen.  
Utkast 9l eventuelle 9llegg vil være oppslå( på oppslagstavlen innspilldagen. 
De lokale reglene trykket på scorekortet og i eventuell baneguide gjelder ikke. 
      
Mat og drikke 
Kafé er åpen i 9den 07.00 – 21.00 (lengre ved behov) 
Dagens re( vil koste kr 125,-/inkl. en mineralvann 
      
Det er drikkevann ved klubbhuset. Spring utenfor inngangen 9l kafeteria/proshop. 
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Oppslagstavle 
Oppslagstavle med informasjon om turneringen er i gangen mellom kafeteria/proshop og 
turneringskontor. 
      
      
Offisiell Hd 
Offisiell 9d vises på klokke på driving-rangen.  For øvrig er det starter som har 9den på 
mobiltelefonen. 
      
OvernaIngsmuligheter 
      

Ved bes9lling, oppgi at du deltar i LagNM på Sorknes GolAlubb. 
      
Hotell er i ”gangavstand” fra banen. Reservasjon av rom gjøres direkte 9l hotellet.  
      
Premieutdeling 
Finner sted på klubbhuset så snart resultatlisten er klar e(er siste runde. 
      
Proshop 
Åpen fra kl. 07.00 begge turneringsdager. 
      
Påmelding 
Påmelding av lag gjøres via NGFs hjemmesider. 
Frist for å melde på lagets spillere er angi( i konkurransebestemmelsene og er fredag 3. juli. 
Skjema for spillerpåmelding (vedlegg 9l konkurransebestemmelsene) sendes 
arrangørklubben, e-post (sorknesgk@gmail.com) innen denne fristen for å bekrebe at laget 
deltar og har spillere som kan delta. De(e er 9l hjelp for arrangørklubben i forberedelse og 
planlegging. 
Har ikke laget ta( ut alle sine spillere innen 3. juli skal laget allikevel melde på de spillerne 
som er ta( ut samt spillere som kan være aktuelle for laget. Påmeldte spillere kan by(es helt 
frem 9l utgangen av kapteinsmøtet. 
Merk bestemmelser gjeldende krav 9l dokumentasjon av bopel for utenlandske statsborgere. 
      
Radiosamband 
Ute på banen vil det finnes sambandsmuligheter hos dommerne. Disse kan beny(es 9l å 
9lkalle assistanse ved sykdom eller lignende. 

Registrering 
Registering av lagets 9lstedeværelse gjøres under kapteinsmøtet. 

Resultatservice 
● Uoffisielle resultater 

Hotell / annet Tlf Pris

Østerdalen Hotell, 2450 Rena 62 44 50 00 / 
902 15 518

Enkeltrom: kr.895.-   Dobbeltrom:kr. 995,-
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o GolfBox livescoring oppdateres e(er 9. hull (singlerunden).  
Det er ikke livescoring under Four-ball og Foursome. 

● Offisielle resultater 
o GolfBox 
o Resulta(avle ved klubbhuset e(er endt runde. 
o Oppslagstavlen i gangen mellom kafeteria/proshop og turneringskontor. 

Scorekort og scorekortmo@ak 
Scorekort utdeles av starter. 
Scorekortmo(aket er merket «Scorekortmo(ak» og har inngang fra klubbhuset 
      
Spilleavbrudd 
Se NGFs Regelkort – Spilleavbrudd.  
(Spillerne skal ved spilleavbrudd begi seg mot klubbhuset for å mo(a videre informasjon.) 
  
SpillehasHghet og regler for Hdtaking 
I henhold 9l NGFs regelkort. 

Spillernummer og kapteinsskilt 
Deles ut på kapteinsmøtet.  
Spillernummer skal være synlig festet 9l golpagen under hele turneringen. 
Kapteinen skal bære synlig kapteinsskilt. 

Spilleoppse@ 
Runde 1 Runde 2 Runde 3   
Foursome Four-ball Single 

StartkonHngent 
Startkon9ngenten er kr 2 700,- for damelag og kr 3 600,- for herrelag.  
E(er påmeldingsfristen mo(ar de påmeldte klubbene en faktura fra NGF på 
startkon9ngenten for klubbens påmeldte lag. Husk å betale denne innen forfall. 
  
Startlister 
Startlister distribueres hvor? 

StarIder  

      
Det startes fra hull 1 og hull 10 i alle runder. 

Lørdag 18. juli Start runde 1 fra kl. 08:00 fra hull 1 og 10

Start runde 2 fra kl. 13:00 fra hull 1 og 10

Søndag19. juli Start runde 3 fra kl. 08:00 fra hull 1 og 10
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Traller 
Spillerne oppfordres 9l å bruke egne traller. Det kan ikke påregnes at nødvendig antall traller 
er 9lgjengelig for utleie. 
Utleie av tralle kr 25,- per runde. Tralle kan leies i proshop. 
Klubben har dessverre ikke mulighet 9l å oppbevare spilleres traller. 
      
Turneringskomité 

      
Turneringssekretariat 
Hvor er på klubbhuset merket med ”Turneringskontor”. Åpent fra kl. 07.00 spilledagene. 
      
UQyllende informasjon om turneringen 
Se mer på www.golfforbundet.no (Spillere/Turneringer/Norgesmesterskapene/Lag NM). 

     Mobil e-post

Turneringsleder Hanne Havreberg 480 12 738 hanne.havreberg@gmail.com

TD Vegard Viksmoen 907 92 643 vviksmoe@online.no

Hoveddommer Jostein Braset 920 93 124 jobrase@online.no
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