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Informasjon om temaer:
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NGFs retningslinjer ved 
spill og turnering. Det blir 
handicapregulerende 
onsdagsturneringer

Turneringsformer –
onsdagsturneringer Premieringer

Årets dame / Eclectic / 
Match Play Dameturer 2020 Connecting Ladies 2020

Naboslaget mellom 
Damegruppene Grønmo 
og Oppegård

Womens International 
Golf Day 2. juni - utsettes



NGFs gjeldende retningslinjer for golfspill 
pr. 17.04.20
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1: FØR SPILL 

• Ikke besøk golfanlegget dersom du er i karantene eller 
har symptomer på smitte. Dette gjelder også generelle 
symptomer på forkjølelse. 

• Følg generelle råd og retningslinjer gitt av 
helsemyndighetene, og av den kommune hvor 
golfanlegget ligger. 

• Unngå samkjøring til banen. 

• Unngå å komme til golfanlegget for tidlig for å unngå 
ansamlinger av mennesker. 

• Trallerom og garderober er stengt. Ingen bruk av 
utleietraller.

• Bruk av golfbiler anbefales kun for de med legeerklæring. 

• I kafé/restaurant følges myndighetenes retningslinjer for 
serveringssteder. 

• I proshop følges myndighetenes retningslinjer for 
butikker.

• Unngå kontanter, bruk helst kontaktløs betaling eller 
kort.

• Dersom du har ønske om eller behov for å spille med 
personer du kjenner/føler deg trygg på, anbefaler vi at 
dere går sammen og fyller flighten.

2: UNDER SPILL 

• Hold avstand til hverandre. 

• Minimum 2 meter under hele runden anbefales. 

• Bruk bare dine egne pegger − ta ødelagte pegger med hjem. 

• Bruk og berør bare dine egne golfballer. 

• Golfhansker kan også infiseres ved berøring av andre 
gjenstander. 

• Ikke lån noe utstyr fra andre spillere − hverken køller, blyanter, 
avstandsmålere eller annet. 

• La alltid flagget stå i hullet. Det tilrettelegges for at ballen ikke 
går helt ned i hullet − slik at ballen kan fjernes uten kontakt 
med hullkant eller flaggstang. (Se bildet.) 

• Gi gjerne putter når det ikke spilles handicaptellende 
selskapsrunde.

• Ingen ballvaskere på banen. 

• Ingen raker i bunkere. Jevn ut sanden så godt du kan med 
skoen eller golfkøllen. 

• Søppeldunker benyttes ikke. Ta med søppel hjem. 

• Merkestaker flyttes/berøres ikke, og er definert som uflyttbar 
hindring. Fritak kan tas etter regel 16.1. 

• Vannkraner på banen er stengt. 

• Ingen «high-fives» eller berøringer.

3: ETTER SPILL 

• Ikke ta hverandre i hånden for å takke for 
spillet. 

• Ikke bytt eller signer scorekort. 

• Ingen rengjøring av sko ved bruk av 
høytrykkspistol, eller børster. 

• Opphold på klubbhuset gjøres så kort som 
mulig etter spill. 

• Ingen ansamling av mennesker. 

• Vær oppmerksom på å holde avstand til andre 
på offentlige områder som parkeringsplass etc.

Ved spill av handicaptellende selskapsrunde, se 
NGFs «Covid-19-relaterte modifiseringer av 
golfreglene ved handicaptellende selskapsrunder».



Onsdagsturneringer - turneringsformer

• 9 hull slaggolf (A-klassen) og stableford (B- og C-klasse)
• Påmelding i Golfbox
• Premiering; 1., 2. og 3. plass i alle klasser (A, B, C)
• Turneringsavgift – som tidligere – kr 55,- (betales pr. turnering) på Vipps til Grønmo 

damegruppe (#12801)
• Damer uten spillerett betaler greenfee (i proshop) i tillegg til turneringsavgiften
• Elektronisk scorekort – her kommer egen forklaring
• Spillformer:

• Årets Dame / Eclectic hver annen uke (sjekk Golfbox) (se side 6)
• Nærmest pinnen på hull 8
• Sosial turnering første og siste onsdagsturnering i forbindelse med oppstart, sommerferie og 

avslutning av sesongen (spillform blir informert om nærmere – alternativt sjekk Golfbox)
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Onsdagsturneringene –premiering

• Premiering
• 1., 2. og 3. plass i alle tre klasser – A-klasse (slag), B-klasse (stableford) og C-

klasse (stableford)

• På grunn av koronarestriksjoner for samlinger på klubbhuset, vil resultater og 
premiering vil bli publisert på Damegruppens FB-gruppe hver onsdag ca. kl. 
21.00. 

• Når restriksjonene oppheves samles vi igjen på terrassen eller i klubbhuset for 
premieutdeling, heder og ære
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Match Play / Årets Dame / Eclectic
• Matchplay Damegruppen 2020

• Spilles over 9 hull, helst utenom våre onsdagsturneringer. Vi spiller med ¾ handicap og reduksjonstabellen legges ut på FB-siden
• Hvis vi blir flere enn 16 må det trekkes om hvem som skal spille utslagsturnering og denne må spilles innen 20. mai

• 1. runde spilles innen 15. juni
• 2. runde spilles innen 15. august
• 3. runde spilles innen 01. september
• Finale innen 20. september

• Pris kr 75,-
• Påmelding så snart som mulig og innen 01. mai i Golfbox

• Årets Dame
• Denne turneringen spilles annen hver uke, og det er de 5 beste rundene i sesongen som legges sammen til slutt resultatet. Vi spiller på fullt hcp. 
• Pris for hele sesongen kr 75,-
• Påmelding til Hege Johnsbråten og innbetaling på Vipps til Damegruppen innen 01. mai 

• Eclectic
• Denne turneringen spilles annen hver uke, og vi tar de beste rundene og slår sammen til ett scorekort. Det er frivillig å melde seg på og delta.
• Her spilles det på skratsj - ingen hcp.
• Pris for hele sesongen kr 75,-
• Påmelding til Hege Johnsbråten og innbetaling på Vipps til Damegruppen innen 01. mai

• Felles for Årets Dame og Eclectic er at disse turneringene er en egen beregning fra onsdagsturneringene, men som du må melde deg på 
og betale for separat.
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Dameturene vår og høst 2020
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• Vårturen til Strømstad / Dynekilen måtte dessverre 
avlyses på grunn av koronaepidemien

• Høsttur til Trysil er booket 18. – 20. september 
• Sett av dato allerede nå 
• Priser, påmelding og mer informasjon kommer senere



Naboslaget – Grønmo - Oppegård
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Vi tar beslutning på rekkefølgen av spillformatene når det nærmer seg 
– avhengig av NGFs retningslinjer for koronasmitte



Connecting Ladies 2020

• Alle CL-turneringene 2020 er utsatt til 2021 pga koronasituasjonen

• Damene i Nes GK og Losby GK har trukket seg fra CL

• Det skal i 2020 jobbes med å få med to nye klubber fra og med 2021
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Womens Golf Day 2. juni – utsettes

• På grunn av koronasituasjonen er den internasjonale Womens Golf 
Day utsatt til 1. september

• Grønmo-damenes golfuke flyttes derfor fra juni (uke 23) til første uke i 
september (uke 36). Sett av datoene allerede nå! 

• Vi fyller uken med spennende aktiviteter som du vil få mer info om på 
senere tidspunkt. Vi ser an utviklingen av koronarestriksjonene før vi 
tar endelig beslutning på aktiviteter.
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