
 

 

Invitasjon til klubbmesterskap 2016 

Starttider:  

 

Lørdag 27.08.2016 klokken 11:00 – Oppmøte senest 30 minutter før Tee off. 

Søndag 28.08.2016 klokken 10:00 – Oppmøte senest 30 minutter før Tee off. 

Turneringen er åpen kun for klubbens medlemmer. 

Det blir enkel servering midtveis begge dager.  

Turneringen avsluttes med premieutdeling søndag. Pris kr 300,-. 

 

Klasser og spilleform: 
 

AGK Klubbmester 
 For herrer og damer, 2 x 18 hull over to dager. Åpent for alle medlemmer med hcp 36 eller bedre som ønsker å 

delta. 

 Herrer spiller fra GUL Ts og damer fra RØD. 
 
 

AGK Seniormester 
 Valgfri for herrer over 60 år. Spiller 18 hull fra RØD Ts, søndag. 

 Start etter Klubbmester-konkurranse er i gang. (Damer spiller allerede fra rødt, og vil således ikke tjene noe på 
seniorklasse) 

 
 

AGK Klubbhandicap Beste Spiller 
 Damer og Herrer med Klubbhandicap 37-54. 

 Spilles 18 hull fra RØD Ts, søndag. 

 Start etter Klubbmester-konkurranse er i gang.  
 
Notat:  Minimum 4 deltagere i hver kategori.  
 
 

Spilleform 

Slaggolf hvor antall slag per hull er begrenset til par + 5. 

Det spilles etter NGFs turneringsbestemmelser og lokale regler. 

- Klubbmesteren kåres ved sammenlagt minste antall slag/score over to dager.  

”Ved likt resultat etter ordinære runder skal det spilles ”play-off” med sudden death på hhv. hull 1, hull 9, 

hull 1, hull 9, hull 9, hull 9, osv, for å kåre en vinner.” 

- Vinnere Klubbhandicap, Senior kåres ved sammenlagt minste antall slag/score over 18 hull. ”Ved likt 

resultat etter runden skal det spilles en ”shoot out” mot mål – best av tre baller – på øvings green. 

Det er kun vinnere i klubbmesterskapsklassen, dame og herre, som havner i Austrått Golfklubb Hall of 

Fame. 

 



 

 
 
 
Lokale regler for turnering: 
 
Hull #2/11 
Om ballen går ut I sidevannshinder bak greeen kan ballen droppes i droppsone 8 meter til Høyre for 
greenkant (sett fra fairway). Om droppsone benyttes påføres spiller 1 straffeslag i henhold til regel 26-1. 
 

Hull #8/17 
Om ballen går ut I sidevannshinder bak greeen kan ballen droppes i droppsone 8 meter til Venstre for 
greenkant (sett fra fairway). Om droppsone benyttes påføres spiller 1 straffeslag i henhold til regel 26-1. 
 

Hull #9/18 
Droppsone for vannhinder på hull # 9 er på grønn utslagsmatte (ballen kan plasseres på matten, men ikke 
pegges opp). 

 
 
 
Regel 24-1 – Flyttbar hindring  
Løse steiner i bunker og på spilleområdet samt merkestaker for hindre og grunn under reparasjon er 
definert som «flyttbar hindring». 

 
Regel 24-2 – Uflyttbar hindring  
Alle 150 og 100 meters merkestaker, informasjonskilt på banen, steiner i Fairway og veier/stier med kunstig belegg 
er definert som «uflyttbar hindring». 
 

Regel 25-1 – Tilfeldig vann    

(På spillefeltet: Hvis ballen ligger i tilfeldig vann på spillefeltet kan spilleren løfte ballen og droppe den 

uten straff innenfor en køllelengde fra og ikke nærmere hullet enn det nærmeste punktet for fritak). 

 

Regel 25-2 – Plugget ball  
(En ball som er plugget i sitt eget nedslagsmerke i bakken i område på spillefeltet, kan bli løftet, rengjort 
og droppet uten straff så nær som mulig stedet hvor den lå, men ikke nærmere hullet). 
Gjelder hele spillefeltet , dog ikke i hinder. 
 

Avstandsmåler 
Bruk av utstyr som kun måler eller beregner avstand er tillatt brukt, anmerkning til regel 14-3 og NGF’s 
generelle turneringsbestemmelser Del 2. 

 
Slow play 
Husk at reglene fastsetter maks 5 minutter for å lete etter ballen.  
Hvis dere er i tvil etter et slag, bør dere slå en provisorisk ball - husk å si fra til deres markør. På denne 
måten kan mye tid spares hvis ballen ikke blir funnet - og dermed unngår behov for å gå tilbake til stedet 
der ballen sist var slått. 

 
 


