
            
 
Instruks for turneringsgjennomføring Sissener Classic Tour m/uttak.  
 
23. mai starter Sissener Classic Tour m/uttak  

I henhold til Regjeringens siste retningslinjer er vi av NGF «klarert» til å avholde 
«regionale» turneringer. 
Forutsetningen for å delta er at spilleren er frisk (ingen symptomer på Covid 19) og 
ikke er satt i karantene. 

Vi åpner sesongen 23. og 24. mai på Norsjø og Kongsberg. 
Turneringer på Stjørdal, Stiklestad og Bjaavann samme helg kan også iverksettes. 

Sissener Classic Tour m/uttak, hverdager. Dersom antall påmeldinger overstiger 
50 spillere må løpende start benyttes. Dersom det er inntil 50 spillere kan klubb og 
turneringskoordinator å beslutte om det skal arrangeres shotgun-start, selv om vi 
anbefaler at løpende start benyttes. 

Sissener Classic Tour m/uttak, doble uttak i helg med uttak for 2021. 
NGF v/ass. gen. sek. Rune Hauger har gitt klarsignal for at NSG i samhandling med 
klubbene kan arrangere turneringer uten begrensning i antall deltakere.  
Forutsetningen er at vi benytter løpende start, oppfordrer spillerne til å komme maks 
30 min før start, dropper premieutdeling og oppfordrer spillerne om å forlate 
bane/klubb så raskt som mulig etter spill. 

Det forutsettes videre at alle koronaregler for golfspill følges (herunder regler om 
føring av score (smiler)). 
Kort sagt er alt som før - nesten, men vi må holde avstand, hoste i armkroken og 
vaske oss i sprit... 

Ved mulig overtegning. 
Klassefordelingen hver spilledag er at kl. 1 og 2 spiller en bane og kl. 3 – 7 spiller en 
bane.  
Er det ved påmeldingsfristens utløp påmeldt flere enn vi har plass til reduseres antall 
spillere prosentuelt i forhold til antall påmeldte i hver klasse, med fortrinnsrett til de 
tidligst påmeldte. 
Dersom den ene banen er fulltegnet og den den andre har ledige plasser vil vi legge 
til rette for å overføre spillere i en eller flere klasser til banen med ledig plass. Denne 
ordningen er ment som et tilbud til spilleren om likevel å få spille en fullverdig 
turnering i stedet for å ikke kunne delta. Spill i en slik «overført klasse» regnes som 
en vanlig turnering mht premiering og registrering av Tourpoeng. 

Tourpoeng gjelder for uttak til 2021 da de fleste mesterskap og landskamp mot 
England og Island er avlyst pga. Korona-pandemien. Det er foreløpig uklart om EGA 
kan gjennomføre sine mesterskap for 2020. Også årets landskamper mote Sverige, 
Danmark og Nederland er usikre. 



På banen: 

1. Spilleren tillates å ankomme banen maks 30 min før sin starttid. 20 min før 
start er ledig for 10 min oppvarming på Range. Startkontingenten som for alle 
er kr. 500,- inkluderer greenfee, startavgift og rangeballer. Startkontingenten 
betales ved registrering i proshop.  
Om klubben ønsker å benytte Vipps er det opp til dem 
Foreløpig vil NSGs Premiesjekker ikke gjelde som betaling. 
 

2. Scorekort skal ikke byttes, men én i ballen fører et scorekort for alle spillere. 
Alle spillere registrerer score på sin mobiltelefon og alle spillere får tilsendt en 
SMS som åpnes og følg deretter instruksjonen. I ballen blir dere også enige 
om at en spiller fører score på mobilen for alle spillere i ballen.  
Alle spillere blir enige om sin score for hvert hull. Alle spillere går samlet 
gjennom score etter runden, og leverer det manuelle scorekortet med alle 
spillernes score til turneringsledelsen. 
 

3. Det blir ingen premieutdeling etter runden. Score registreres, godkjennes og 
resultatlister utarbeides. Premiesjekker fylles ut av TKOO, leveres inn til NSG- 
kontoret som samler og sender ut med jevne mellomrom. 
 

4. Spillere anmodes om ikke å oppholde seg lenger på anlegget enn nødvendig 
med mindre klubbens café er åpen og har plass. 
 

5. Denne gjennomføring imøtekommer de krav som regjeringen sammen med 
folkehelseinstituttet har anbefalt. 
Vi forutsetter at alle spillere gjør seg godt kjent med Koronareglene for golfspill 
og at er påpasselig med håndvask, holder avstand og hoster i armkroken. 

Påmeldinger åpen i GolfBox. KLIKK HER og vi gjentar at det ikke er anledning for 
smittede, spillere med symptomer på feber og luftveisproblemer og spiller i karantene 
å delta. Dersom det kan påvises at en spiller er syk eller i karantene skal denne 
spilleren vennlig men bestemt bortvises. 
 
Ha ellers en feiende flott 17. mai-helg og lykke til med sesongen. 

NSG, 15. mai 2020 
 
 


