
Praktisk gjennomføring av turneringene 

  
Bortsett fra de generelle restriksjonene som gjelder, som er gitt av NIF og NGF, så vil det 
være følgende egne regler for Damegruppen. 
  

1. Det vil IKKE bli skrevet ut scorekort, så du må enten score online eller ta med fra 
Proshopen.  

2. Startliste vil være tilgjengelig i Golfbox og vil også bli hengt opp/lagt ut på 
Klubbhuset. Husk å kryss deg ut på listen når du kommer. 

3. Alle fører sin egen score, men man fører også for en annen spiller i gruppen, og dere 
to sammen kontrollerer muntlig hverandres score. 

4. Etter avsluttet runde, sender man en SMS til Vigdis  (915 44 153) som MÅ/SKAL 
inneholde Navn, Spillernummer i turneringen (dette finnes på startlisten), hullscore 
og BRUTTOSCORE. Dersom ikke dette gjøres i henhold til, så godkjennes ikke 
resultatet. 

• Eksempel:  

• Kari Normann, Spillernummer ##, 6-4-5-5-3-5-6-3-4=41 

5. Ballen skal i hullet. Klubben har valgt å snu hullkoppen slik at det er mulig å hulle ut, 
men ballen faller ikke like langt ned som vanlig. NGF sin 1-meter give gjelder IKKE! 

6. Midlertidig lokal regel om ballplassering i bunker 
Når en spillers ball ligger i en bunker, kan spilleren ta fritak uten straff én gang ved å plassere 
den opprinnelige ballen eller en annen ball i og spille fra dette fritaksområdet: 

• Referansepunkt: Punktet til den opprinnelige ballen. 

• Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunkt: Én køllelengde fra 
referansepunktet, men med følgende begrensninger: 

• Begrensninger for plassering av fritaksområde: 
o Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet, og 
o Må være i bunkeren. 

 
Etter denne lokale regel må spilleren velge et punkt for å plassere ballen og bruke 
fremgangsmåten for å plassere tilbake en ball etter regel 14.2b(2) og 14.2e. 
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 
14.7a. 

7. For øvrig skal man følge smittevernsreglene med avstand mellom spillere både på 
banen og på terrassen etterpå. 

8. Resultatlisten blir postet på Dameguppens Facebookside og gavekort til vinnerne blir 
lagt ut i Proshopen.  

9. Closest to pin utgår foreløpig ihht smittevernsreglene.  
  
 
Vi gleder oss og ønsker alle damene velkommen til sesongen 2020! 
 
 
 


