
Informasjon til deltagere på:

NSG Winter Tour 2017
25. mars- 1. april

Norsk Senior Golf og Premium Reiser ønsker deg velkommen som 
deltaker til årets golfuke på Mar Menor Golf Resort.  
Til årets turnering er det påmeldt 145 deltakere.

Reiseledere: Tom Arne Tollefsen, Premiumreiser
 Nils Espen Olafsen, Norsk Senior Golf

VELKOMMEN!

R E I S E R & E I E N D O M



Avreise
Avreise fra Norge 25. mars. Fly tur/retur Alicante 
er bestilt av deltakerne selv. Vi har fått tilbakemel-
dinger på at de fleste deltakere ankommer Alicante 
lørdag 25. mars med følgende fly og landingstid fra 
Norge:

SAS fra OSL:   Ankomst Alicante: 11.20
Ryanair fra Torp:  Ankomst Alicante: 15.05
SAS fra OSL:   Ankomst Alicante: 15.00
Norwegian fra OSL:  Ankomst Alicante: 18.45

I tillegg reiser noen deltakere fra Bergen, Stavanger 
og Trondheim. Det avtales transport separat med 
disse deltakerne.
Vi ber om tilbakemelding fra alle deltakere på lan-
dingstidspunkt i Alicante, dersom dette ikke allerede 
er sendt.  Dette i forhold til koordinasjon av trans-
port fra flyplass og til Mar Menor.  Reisearrangør 
tar ikke ansvar for transport av deltakere som ikke 
har meldt fra sin ankomsttid, eller som ikke møter 
opp til felles bussavgang fra flyplass til Mar Menor. 
Bekreftelse på ankomsttid sendes til Tom Arne på: 
tat@premiumreiser.no.

Transport under opphold
Det vil bli felles transport fra og til flyplass 
ankomst- og avreisedag, samt til/fra golfbaner 
under opphold. Det er i tillegg deltakere som har 
egen transport. Deltakere med egen transport må 
selv forholde seg til egne starttider og reisearrangør 
tar ikke ansvar for deltakere med egen transport i 
forhold til transport til/fra flyplass og baner. 
Deltakere transporteres til og fra baner i shuttle-
busser. Avgang fra hotellet ca. hvert 20. minutt. 

Avgangstider fra og til flyplass er som følger:
25. mars kl. 12.00: Stor buss til Mar Menor
25. mars kl. 16.00: Stor buss til Mar Menor
25. mars kl. 19.30: Stor buss til Mar Menor
1. april kl. 09.00: Stor buss til flyplass
1. april kl. 12.30: Stor buss til flyplass
Transport til andre tider må avtales separat!

Under spilledagene der vi spiller andre baner enn 
Mar Menor, vil det bli satt opp buss og shuttle-tider i 
hotellets resepsjon. 
Vi vil i størst mulig grad sette opp spillere med egen 
transport samtidig tidlig eller sent, slik at deltakere 
med felles transport får minst mulig ventetid på 
banene før og etter runden. 

Avstander
Resorten Mar Menor er vår base. Herfra er det 
følgende avstander:
Flyplass:  60 minutter
La Torre:  15 minutter
El Valle:   20 minutter
Hacienda Riquelme: 25 minutter

Mar Menor ligger 5 minutter fra byen Los Alcazares 
ved Mar Menor, og 15 minutter fra den historiske 
byen Cartagena. 

Golf
Grunnet gruppens størrelse vil forskjellige klasser 
spille på 3 ulike baner hver dag. 

Vi har følgende første starttider under oppholdet:

Søndag: 9.03       Mar Menor
   9.03       El Valle
           8.00       Saurines
Mandag:  9.30       Hacienda Riquelme
         9.30       Saurines
        9.03       La Torre
Tirsdag:  8.00       El Valle
        9.03       Mar Menor
       9.03       Mar Menor
Onsdag:  8.00       Mar Menor
              9.30       Saurines
           9.03       La Torre
Torsdag:  9.03       Hacienda Riquelme
            9.03       El Valle
             9.03       Saurines
Fredag:   8.00       El Valle
               9.03       Mar Menor
           9.03       Mar Menor

Startliste for alle rundene (inkl. treningsrundene) vil 
bli satt opp av turneringsleder. Siste turneringsdag 
settes starttidene opp etter lederballprinsipp.  



Viktig: Vi har registrert noen ønsker om 
golfbil. Dersom du har ønske om golfbil og 
fortsatt ikke har gitt oss beskjed, må du 
gjøre dette snarest mulig!

Turnering
Turnering spilles over 3 dager med NSG’s turne-
ringsregler. Herrer spiller fra gul tee og damer fra 
rød tee. Dersom noen eventuelt ikke ønsker å være 
med på turnering, ber vi om tilbakemelding på dette. 
Hovedpremie uansett klasse er en ukes opphold i 
leilighet inkludert 4 runder golf for 2 personer.  

Øvrige turneringer
Det vil bli satt opp en uformell lagturnering på 
konkurransedagene. Lagturneringen består av 
4-manns lag, der de 3 beste scorer på hvert lag er 
tellende hver dag. Selv om det spilles på forskjellige 
baner, kan lag mikses med spillere fra alle klasser.  
Påmelding av lag gjøres innen første turneringsdag 
til tat@premiumreiser.no. 
Premiering av alle turneringer og konkurranser 
gjøres på avslutningsmiddag i bankettsalen på 
InterContinantal Mar Menor fredag 31. mars  
kl. 19.30. 

Starttider og resultatservice
Starttider og resultatservice for de forskjellige run-
der publiseres på golfbox og ved oppheng på tavle i 
resepsjonen på hotell Intercontinental Mar Menor. 
Spillere med SMS tilknytning til golfbox vil også få 
beskjed om starttider via SMS. 

Turneringsregler og lokale regler
Deltakere vil få utlevert ark med turneringsregler og 
lokale regler. Det kan imidlertid være en fordel å få 
vite om en spesiell lokal regel også på treningsrun-
der av hensyn til spillehastighet.
Noen av banene er såkalte ørkenbaner med busker 
som lett fanger ballen utenfor fairway og rough. Det 
er ikke tillatt å slå baller som ligger inntil buskene. 
Derfor gjelder følgende lokale regel:
Ball som ligger i «waste-område» inntil en busk, kan 
løftes og plasseres uten tap av slag så nærme som 
mulig opprinnelig sted slik at sving og ballbane kom-
mer fri fra buskene. Dersom ballen fanges av buskene 
og ikke finnes, betraktes hele området som rødt, og du 
kan droppe ut i rough med tap av et slag. 

Regelen gjelder for å bevare mindre busker. Det 
ligger også til dels usynlige vannledninger under 
overflaten som skal bevares. 



G O L F R E I S E R

Kontakt: Tom Arne Tollefsen
tat@premiumreiser.no  |   911 22 996  |   www.premiumeiendom.no

Lurer du på noe? Bare ring!

Mat
Frokost på hotellet er inkludert i prisen for alle 
deltakere med opphold på hotellet eller i leiligheter. 
Lunsj spises på de forskjellige klubbhus etter egne 
ønsker. 
Åpningsmiddag og avslutningsmiddag er inkludert i 
pris og spises på hotellet. Begge middager inklude-
rer drikke til mat. Det er ingen kleskode på noen av 
middagene. Utover dette er det ingen obligatoriske 
fellesmiddager.
NSG arrangerer «After Golf» på Glover pub hver 
kveld kl. 19.00. Dette bør du få med deg. After Golf 
har høy underholdningsverdi og her deles det ut 
daglige premier fra NSG. 
Onsdag 29. og torsdag 30. mars bestiller vi bord 
for 24 personer på Restaurant Le Encarnasion i 
Los Alcazares. Dette er en meget bra restaurant 
som ligger ved sjøen i byen Los Alcazares, ca 5km 
fra resorten. Det vil bli satt opp påmeldingsliste 
på hotellet og vi sørger for transport til og fra 
Restauranten. 

Osteopat
Nytt av året, er at vi har med egen osteopat. Han 
er utdannet fysioterapeut, kiropraktor og osteopat. 
Helge Skåtun er nytt medlem i NSG og har egen 
leilighet med behandlingsrom. Helge er åpen for 
behandlinger hver dag hvert 20. minutt og du kan 
allerede nå bestille til helge@blibedre.com. Pris for 
20 min er 30 Euro.

Golfpro
Nytt av året er også at vi tilbyr kurs og undervis-
ning. Erfaringsmessig kan det lønne seg å ta et kurs 
i bunkerspill på disse banene. Her vil vi sette opp 
faste tider til gruppeundervisning på max 12 perso-
ner om gangen. 

Vær og vind
Følg med på www.yr.no  på MAR MENOR GOLF 
RESORT før avreise for å se på oppdatert værvarsel. 
Årets tur er 3 uker senere enn i fjor og vi får derfor 
håpe at vinden ikke blir lik som i 2016…


