Oppstart av klubbturneringer med Covid-19 relaterte
modifiseringer av golfreglene for klubbturneringer.

For hvem:
Påmelding:

Startmetode:
HCP-tellende:
Score:

Golfbil:

Starkontigent:

Kun Mørk GK sine medlemmer
I Golfbox.
Startlister kunngjøres i Golfbox innen kl 18:00 kvelden før. E-post blir
benyttet.
NB! Ikke muligheter for etter anmeldelse
Løpende, fra hull 1
Ja Iht modifiserte regler.
ÈN av spillerne i hver flight (den med lavest HCP) skal notere alle 4 spilleres
hullscore på blankt scorekort. Han/hun skal også sørge for at avstandsregler
osv overholdes. Han/hun leser scorene til turneringsansvarlig etter fullført
runde (i klubbhuset). Scorekortet makuleres av markør etter lest resultat
Ja/Legeattest
Bestilles i Golfbox ifm påmelding og betales med Vipps/kort i resepsjonen
KUN EN pr bil med unntak av der spillere er i familie.
Bilene blir rengjort før og etter bruk
Betale på Vipps er både enkelt og raskt!
Åpne Vipps på din telefon / lesebrett etc.
1. Trykk på “betal”
2. Søk opp Mørk Golfklubb med navn eller vår ID som er
136281
3. Legg inn din betaling og følgetekst
4. Trykk “send”

Resultatliste:
Premieseremoni:
Generelt:
Egne
forberedelser:

Fremkommer i Golfbox
NEI !
Premier hentes i Proshop/servicesenter innen 3 uker
1. Spilleregler FØR-UNDER-ETTER skal følges
2. Range, Putting og Chipping greener er ÅPNE – husk 1 - 2 m regelen 3.
Før du møter skal du:
1. Lese spillereglene for spill FØR-UNDER-ETTER
2. Lese modifiserte regler for handicaptellende spill
Reglene finner du på NGFs sine nettsider ( www.golfforbundet.no )

HUSK!
1.
2.

Flagg
Flagget skal ALLTID
stå i hullet
Det er hullet ut når en
del av ballen er i
hullet og under
greenens overflate

1.
2.
3.

Bunker
Bunkerraker er
ikke lagt ut
Ingen fritak for
dårlige bunkere
Jevn ut sanden
med foten/kølle

Merkestaker
ALLE merkestaker
defineres som
UFLYTTBARE hindringer.
Fritak kan tas etter regel
16.1

FOR Å UNNGÅ ANSAMLING AV PERSONER – KOM TIL START SÅ SENT SOM MULIG

