
Kriterier for Norgesmesterskap GOLF 

Klasse Hcp grense Deltagere Antall hull Spilleform Tee 

Klasse 1 herrer       -18,4   36 Slag u hcp Gul 

Klasse 2 herrer 18,5-GK   18 Stableford Gul 

Klasse 1 damer       -18,4   36 Slag u hcp Rød 

Klasse 2 damer 18,5-GK   18 Stableford Rød 
  

  

 
  
Hvem kan delta? 
Brannmenn og kvinner  som er fast ansatt  i brannvesen og pensjonister. Deltakere må være medlem av Norges 
brannidrettsforbund. 
Det kreves gyldig medlemskap av golfklubb underlagt NGF, gyldig Grønt Kort eller handicapkort skal fremvises. 
  
Deltakerbegrensning 
Arrangørklubben må akseptere inntil det antall spillere som banens kapasitet tillater.  Ved overtegning går spillere 
med lavere hcp foran.  
  
Premiering 
Gull-, sølv- og bronsemedalje i klasse 1. 
1/3 av deltakerne i klasse 1 premieres.  I klasse 2 skal 1/3 av deltakerne premieres etter trekning.  Premiene kan 
være sponsorpremier. 
  
Premierekkefølge 
Hvis to eller flere spillere står likt i klasse 1, skal det rangeres etter følgende kriterier: beste siste 9, 6, 3 og 1 hull, 
deretter loddtrekning.  Prinsippet benyttes også, om nødvendig, for å avgjøre 1. plass.  I klasse 2 er det ingen 
rangering.  Her skal resultatene presenteres i tilfeldig rekkefølge. 
  
Startkontingent 
Startkontingent tilfaller arrangør bl.a. som tilskudd til premier og matservering.  Arrangør fakturerer deltakende 
klubber ved påmelding. 
  
Matservering 
Arrangøren skal servere deltakerne varm lunsj (uten drikke), eller alternativt en bagett og drikke før runden eller 
ved runding etter 9 hull. 
  
Invitasjon 
Invitasjon med alle relevante opplysninger sendes ut av arrangør senest 6 uker før turneringen. 
  
Påmelding 
Påmelding skal sendes til arrangør via Internett.  Påmeldingsfrist er utlyst dato satt av arrangør kl. 24:00.  
  
Avmelding 
Avmelding gjøres til arrangørklubben senest kl. 12:00 to (2) dager før turneringen starter. 
  
  
Uteblivelse 
Arrangør beholder startkontingent for spillere som uteblir uten gyldig grunn.  
  
Innspill / prøvespill 
Deltakere som ønsker å foreta innspill, må bestille starttid på linje med andre gjestespillere. 
  
Startliste 
Endelig startliste trekkes normalt av arrangørklubb senest kl. 12:00 dagen før turneringsstart. 
  
Spilleoppsett 
Det foretas fri trekning i hver klasse, og arrangøren bestemmer om det skal benyttes 3-baller eller 4-baller. Det 
skal benyttes 10 minutters startintervaller.  Man skal tilstrebe at flighten er satt sammen av spillere fra ulike 
klubber. 
  
Etikette 



Det anses som god etikette å melde seg for starter 10 minutter før start. For sent fremmøte til start vil si at man 
kommer etter at første spiller har slått ut, og medfører diskvalifikasjon.  
God etikette er også å overvære premieutdelingen selv om man ikke er på premielisten. 
  
Spill og bestemmelser 
Turneringen skal spilles i følge Rules of Golf by The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews og lokale 
regler.  Det vises også til NGF’s generelle turneringsbestemmelser hvor det bl.a. står at: 

          En spiller plikter å legge frem gyldig hcp-kort i original for kontroll og stempling før start. 
          En spiller må i spill og handling opptre i overensstemmelse med amatørreglene. 
          Norges Idrettsforbunds bestemmelser om doping gjelder. 
          Det er forbud mot mobiltelefon, personsøker og annen form for trådløs kommunikasjon til og fra spillere 

mens turneringsspill pågår. 
  
Økonomi 
Idrettsarrangement med NM-status skal foregå etter NBIF's retningslinjer. Av startkontingenten skal det innbetales 
til forbundet kr 20,- pr deltaker. 

 


