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Praktisk informasjon
Narvesen Tour 2017
6. mai 2017
Larvik Golfklubb
Avmelding

Før påmeldingsfristens utløp (3. mai kl. 1200) skal avmelding/strykning gjøres i GolfBox.
Etter påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykninger rettes til Larvik Golfklubb (e-post til
stein@jodal.no).

Beskjeder/Informasjon

Alle beskjeder vil bli slått opp på oppslagstavlen i korridor ved garderober.

Drikkevann

I klubbhuset, ved utslag hull 1 og ved hull 10.

Drivingrange

Åpen fra kl. 0700 turneringsdagen. Det brukes pollett eller bankkort hvor kr 20,- gir 30 baller.

Evakueringsplan

Se punktet ”Spilleavbrudd”.

Forecaddies

Det er ikke utplassert forecaddies.

Førstehjelp

Førstehjelpsutstyr og hjertestarter i klubbhus, kontakt turneringsleder ved behov. Avstand til legevakt
er 4,6 km. Legevakten er bemannet med sykepleier døgnet rundt, alle dager.

Garderobe/dusj/toalett

Garderober i klubbhuset. Hver garderobe har to dusjer. Låsbare skap (begrenset antall og ikke plass til
golfbag) kan lånes turneringsdagen for et depositum på kr. 300,-. Henvendelse i proshop.
Det er toaletter i klubbhuset og ved utslag hull 10.

Innspill

Det gis 50 % rabatt på greenfee ved en innspillsrunde til juniorspillerne til denne turneringen. Spillerne
tar selv kontakt med Proshop, tlf. 33 14 01 40 for bestilling av starttider eller bestiller dette direkte i
GolfBox.
Ved trening på rangen ber vi om at spillerne tar hensyn til avstand til korthullsbanen. Drivere etc. kan
kun benyttes fra nedre område med kunstgressutslag.
Vi minner om NGFs generelle turneringsbestemmelser for forbundsturneringer ”Innspillsrunde før en
forbundsturnering, regler” som også vil gjelde ved innspillsrunde til denne turneringen.
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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

NGFs regelkort Narvesen Tour 2017 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 turneringstavlen.

Mat og drikke

Kafé er åpen fra kl. 0830 turneringsdagen. Enkel servering.
Startkontingenten inkluderer pølse i brød eller lompe, is og brus som serveres alle deltakerne etter
turneringen.
Spillere som har allergi etc. og som ønsker annen mat må melde dette til klubben ved
påmeldingsansvarlig på e-post til stein@jodal.no innen mandag 1. mai kl. 2000.

Offisiell tid

Offisiell tid vises på klokke ved utslagssted 1 og ved utslagssted 10.

Premieutdeling

Finner sted ved klubbhuset, alternativt inne så snart resultatlisten er klar etter runden.

Proshop

Åpen fra kl. 0830 turneringsdagen.

Påmelding

Påmelding gjøres i Region Sør-Østlandet i GolfBox.
(www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/regionale-turneringer/sor-ostlandet)
NB! Spillere må gi arrangøren tilgang til kontaktopplysninger ved påmeldingen for å lettere kunne varsle
spillere elektronisk.

Radiosamband

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

Registrering

Samtlige spillere må bekrefte sin deltagelse ved å betale i proshopen før start. Det er ingen greenfee.
Spillere som ikke møter til start (no-show) – hjemmeklubb vil bli fakturert startkontingenten.

Per 25. april 2017

-2-

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Startkontingenten inkluderer pølse i brød eller lompe, is og brus som serveres alle deltakerne etter
turneringen.

Resultatservice
•
•

Uoffisielle resultater
o Det vil bli livescoring i GolfBox etter 9 hull – forutsatt tilstrekkelig antall frivillige.
Offisielle resultater
o GolfBox
o Oppslagstavlen ved turneringssekretariatet.

Scorekort og scorekortmottak

Scorekort utdeles i proshop ved registrering/innbetaling av startkontingenten.
Scorekortmottak er i boden ved utslag hull 8. Mottaket er merket. Scorekortet er levert når spilleren
forlater scorekortmottaket. Alle spillere i gruppen skal være til stede i scorekortmottaket ved
innlevering av scorekortet.

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 for å motta videre informasjon.

Spillehastighet

I henhold til tidsskjema og NGFs bestemmelser om sakte spill.

Startlister

Startlister distribueres i proshop og vil være slått opp på oppslagstavlen i korridoren.

Starttider og spilleoppsett

Starttidspunkt er fra kl. 1000 fra hull 1.
Klassene Mixed 9-12 år og Mixed 13-15 år har starttidspunkt fra kl. 1000 fra hull 10 – sølv- og
bronseutslag som er lenger frem.
Utslagsstedene sølv og bronse er på flere av hullene lenger frem enn rødt utslagssted. Se lengder på
scorekortet.
Klassen Mixed 8 spiller på korthullsbanen med starttidspunkt fra kl. 1000.

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 40,- per runde. Tralle kan leies i proshop.

Turneringskomité:
Turneringsleder:
Hoveddommer:

Lars Markusson

900 81 582

Turneringssekretariat

Turneringssekretariat er lokalisert i proshop/servicepunkt.
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Utfyllende informasjon om turneringen

Se mer på www.golfforbundet.no og på www.larvikgolf.no.
Utslagssteder
Fritzøe Gård Golfbane er en forholdsvis lang bane fra de ulike utslagsstedene. Turneringen vil derfor bli
spilt fra flere ulike utslagssteder. Se opp sett i GolfBox. Mixed 8 spiller på korthullsbanen.
Utslagsstedene sølv og bronse er på flere av hullene lenger frem enn rødt utslagssted, ofte i fairway
eller i semirough. Se lengder på scorekortet.
Se også våre baneguider for din mobil som du kan laste ned fra GLFR.com eller les mer på våre
hjemmesider (www.larvikgolf.no)

Velkommen til Larvik Golfklubb og Fritzøe Gård Golfbane!
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