Praktisk informasjon
Srixon Tour 6
12. og 13. august 2017
Byneset Golfklubb

Avmelding
Avmelding må gjøres før påmeldingsfristens utløp, og gjøres av spilleren selv i GolfBox.
Etter påmeldingsfristen må en påmeldt spiller som ikke skal delta, stryke seg ved å sende en
e-post til turnering@golfforbundet.no.
Beskjeder/Informasjon
Alle beskjeder vil bli slått opp på oppslagstavlen utenfor turneringskontoret i kjeller.
Drivingrange
Åpen fra kl. 07:00 alle turneringsdager. Det brukes mynt, kr 20,- som gir ca. 24 baller.
Rangekort med 15 klipp kr. 300.- + kr 100.- i depositum. Rangekort gir 30 baller. Gressutslag
på spilledagene. Matter på innspillsdagen.
Evakueringsplan
Spillerne vil ved start få utlevert en evakueringsplan som følges ved spilleavbrudd.
Alle skal samles seg der de er nærmest, enten på Klubbhuset eller ved bua på hull 8.
Forecaddies
Forecaddies utplasseres ved behov. Starter informerer om eventuelle forecaddies.
Forecaddies er utplassert for sikkerhet, men kan også assistere med å anvise/finne baller.
Spilleren bør anvise ballens retning ved å strekke ut høyre eller venstre arm i skulderhøyde.
Førstehjelp
Førstehjelpsutstyr i klubbhuset, kontakt TD/turneringsleder ved behov. Avstand til legevakt er
25 km. Legevakten er bemannet døgnet rundt, alle dager.
Garderobe/dusj/toalett
Garderober i klubbhuset. Dame og herregarderobe, begge har to dusj. Badehåndkle må
medbringes.
Det er toaletter i klubbhuset og etter hull 8.
Hullplassering
Tabell som viser dagens hullplasseringer deles ut av starter og vil være oppslått på
oppslagstavlen.
Innspill
Innspill vil foregå fredag 11. august fra kl. 09:00-18:00. Spillerne tar selv kontakt med Nina
Feragen 92092445 nina@bynesetgolf.no for bestilling av starttider. Innspill må bestilles
senest mandag 7. august kl. 16:00.
Lagring av utstyr
Klubben har ikke anledning til å oppbevare spillernes utstyr.
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Lokale regler
Alle spillere må ha nyeste versjon av Golfreglene og utskrift av Srixon Tours regelkort. Srixon
Tour regelkort 2017 kan lastes ned fra NGFs hjemmesider.
Eventuelle tillegg (for denne turneringen) til lokale regler utover Srixon Tour regelkort deles
ut av starter og er oppslått på oppslagstavlen.
Utkast til eventuelle tillegg vil være oppslått på oppslagstavlen innspilldagen.
Mat og drikke
Kafé er åpen fra kl. 07:00 spilledagene. Innspillsdagen er kafeen åpen fra kl. 09:00. Det er
lunsj/varmrett til kr 120 alle dager. Ved allergi ring Nina Feragen 92092445 for bestilling.
Det finnes drikkevann i huset etter hull 8.
Offisiell tid
Offisiell tid vises på klokke på veggen på klubbhuset.
Oppslagstavle
Oppslagstavle med informasjon om turneringen er utenfor turneringskontor i kjeller.
Overnattingsmuligheter
Spillerhotell:
Quality Panorama Hotel
Tlf 72 90 05 00
www.nordicchoicehotels.no/norgesgolfforbund/
Rom til spesialpris må bestilles ved å ringe direkte til hotellet og oppgi at man deltar på
Srixon Tour. Flybilletter med SAS (golf999) gir fordeler for sportsreisende.
Premieutdeling
Finner sted på hull 18 alternativt inne i festsalen på klubbhuset så snart resultatlisten er klar
etter siste runde.
Proshop
Åpen fra kl. 07:00 alle turneringsdager.
Påmelding
Påmeldingen er bindende og det er spillerens ansvar å melde seg på aktuell turnering i
GolfBox innen påmeldingsfristen.
NB! For å kunne bli kontaktet av arrangøren må spillere krysse av dette punktet ved
påmelding, til hver turnering. Arrangøren forholder seg til den kontaktinformasjonen som er
registrert på spillerens profil i GolfBox.
Radiosamband
Ute på banen vil det finnes sambandsmuligheter hos dommerne. Disse kan benyttes til å
tilkalle assistanse ved regelspørsmål, sykdom eller lignende.
Registrering
Samtlige spillere må bekrefte sin deltagelse ved å betale startkontingenten gjennom GolfBox.
Spillere som ikke bekrefter at de stiller opp i turneringen ved å betale startkontingenten innen
oppgitt frist strykes derfor fra deltagerlisten, slik at reserver kan settes inn.
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Resultatservice
• Uoffisielle resultater
o GolfBox livescoring oppdateres etter hull 3, 6, 9, 11, 14, 18.
• Offisielle resultater
o GolfBox
o Oppslagstavlen ved turneringssekretariatet.
Scorekort og scorekortmottak
Scorekort utdeles av starter. Scorekortmottaket er i turneringssekretariatet. Mottaket er
merket. Scorekortet er levert når spilleren forlater scorekortmottaket. Alle spillere i gruppen
skal være til stede i scorekortmottaket ved innlevering av scorekortet.
Spilleavbrudd
Se Srixon Tour regelkort – Spilleavbrudd. Gjenopptagelse av spill (anmerkning til regel 6-8b,
side 158).
(Spillerne skal ved spilleavbrudd begi seg mot klubbhuset for å motta videre informasjon.)
Spillehastighet
I henhold til tidsskjema og Srixon Tour regelkort.
Startlister
Startlister distribueres i proshop.
Starttider og spilleoppsett
Starttidspunkt for alle rundene er kl. 08:00. Start fra hull 1 og 10 begge dager.
Traller
Spillerne oppfordres til å bruke egne traller, spesielt spillere som kommer med bil. Det kan
ikke påregnes at nødvendig antall traller er tilgjengelig for utleie. Utleie av tralle kr 200 for 4
dager + kr 200 i depositum for håndtak. Tralle kan leies i proshop. Tralle kan
forhåndsbestilles på proshop@bynesetgolf.no .
Turneringskomité:
Turneringsleder:
TD:
Hoveddommer:

Reidar Stølan
Gerd I. Solerød
Rolf E. Karlsen

96015599
90019137
40021594

reidar.stolan@me.com
gsolerod@online.no
rolfka@gmail.com

Turneringssekretariat
Turneringssekretariat er lokalisert i kjeller på klubbhuset. Henvendelser kan også gjøres
TD Gerd I. Solerød gsolerod@online.no eller til klubben ved Nina Feragen 92092445.
Utfyllende informasjon om turneringen
Se mer på www.golfforbundet.no og på www.bynesetgolf.no
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