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Innledning 

Turneringer er morsomt og lærerikt, og en veldig viktig del av klubbmiljøet.  

Alle golfklubber arrangerer turneringer for sine medlemmer, fra faste ukentlige turneringer til 

sesongens store høydepunkt – Klubbmesterskapet. 

 

Alle klubber har en turneringskomité, som planlegger og gjennomfører klubbturneringene.  

Uansett om turneringen er liten eller stor, om målgruppen er nybegynnere eller etablerte golfere, 

om det er juniorer eller seniorer som skal delta, er det allikevel mange fellesnevnere og «malen» for 

å arrangere ulike klubbturneringer er lik.  

 

De fleste klubber arrangerer både faste ukentlige små turneringer for grupper i klubben, f.eks. 

damegruppe eller seniorgruppe, men også terminfestede turneringer hvor mye er mer organisert og 

planlagt enn førstnevnte. Denne turneringsveilederen er ment som et hjelpemiddel til de mer 

planlagte og organiserte turneringene, selv om også disse kan være relativt små turneringer.  

 

I denne turneringsveilederen skal vi se på hva vi må tenke på før, under og etter en slik vanlig 

klubbturnering. Når turneringskomiteen eller Komiteen er nevnt i denne veilederen, menes det 

Komiteen (personene) som er oppnevnt for en gitt turnering. 

 

Komiteen 

Golfreglene definerer Komiteen som personen eller personene som er ansvarlig for turneringen. 

Komiteen skal planlegge og sikre at turneringen blir gjennomført i henhold til reglene, på en lik og 

rettferdig måte for alle som deltar. Tenk at turneringen er så godt planlagt at det bare er spillerne 

selv som påvirker resultatene, ikke tvetydige eller mangelfulle konkurransebestemmelser, eller en 

dårlig merket bane, eller mangler i lokale regler. 

Det meste av jobben med å arrangere en turnering må gjøres i forkant og jo mer som er planlagt, 

tilrettelagt og ferdig, desto mer vellykket blir det. 

 

Et sentralt spørsmål er ofte: «Hvor mange må vi være for å arrangere en klubbturnering?». 

I enhver turnering må det minimum være en Turneringsleder, og i noen tilfeller kan det være 

tilstrekkelig med én person i Komiteen. Det anbefales allikevel sterkt å være flere, slik at både 

oppgaver kan fordeles og flere kan diskutere når det skal tas viktige Komitébeslutninger, f.eks. ved 

tolkning av reglene eller beslutninger om diskvalifikasjoner. I tillegg blir det mer sosialt og interessant 

å arrangere turneringer når en ikke er alene om alle oppgavene.  

 

Etterstreb å «følge boka». Det betyr at golfreglene følges, at lokale regler utformes korrekt, at banen 

er godt merket og at en spiller som bryter en regel som medfører en straff, om det er ett eller to 

straffeslag, eller i verste fall diskvalifikasjon, faktisk pådrar seg denne straffen «etter boka».  

 

Hørt denne før? «Er det så nøye da? Det er jo bare en sosial turnering». Selv om det «bare er en 

sosial turnering», setter alle deltakere pris på at de som fikk premier faktisk fortjente de med 

bakgrunn i spillet, og ikke med bakgrunn i at Komiteen tok noen raske beslutninger i strid med 

reglene, eller unnlot å følge reglene fordi reglene «var så strenge». 
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Før turneringen 
 

Konkurransebestemmelsene (the Terms of the Competition) 

Konkurransebestemmelsene fastsetter turneringens struktur og vilkår, og inkluderer bl.a.:  

• Spilledato(er) 

• Hvem som kan delta 

• Klasseinndelinger, handicapgrenser, handicapgodtgjørelser 

• Spilleformer og antall hull/runder 

• Utslagssteder 

• Avgjørelse ved like resultater 

• Påmeldingsfrist og ev. regler for påmelding etter fristen 

• Startkontingent 

 

Alt dette må være bestemt før turneringen starter. Se for deg at Komiteen ikke har bestemt klare 

regler for hvordan like resultater skal avgjøres/rangeres, og to spillere har likt resultat. Hvordan skal 

man kåre en vinner? 

 

Med bakgrunn i det Komiteen har bestemt legges informasjonen (konkurransebestemmelsene) inn i 

GolfBox og gjennom GolfBox ser spillerne hva som gjelder for turneringen, og hva de skal forholde 

seg til. Gjennom påmelding til den aktuelle turneringen aksepterer også spilleren de 

konkurransebestemmelsene som gjelder.  

 

Dersom det må gjøres endringer i konkurransebestemmelsene før en turnering har startet, men etter 

at spillere har meldt seg på, må spillerne bli informert om disse endringene, f.eks. på e-post.  

 

Unntatt i eksepsjonelle tilfeller må Komiteen unngå å endre konkurransebestemmelsene etter at 

turneringen har startet. 

 

Alle medlemmene i Komiteen må ha kjennskap til konkurransebestemmelsene for å kunne svare 

riktig på spørsmål fra spillerne. Det kommer alltid spørsmål som f.eks. hvilke utslagssteder ulike 

klasser skal spille fra, hvordan spilleformen spilles, om alle hull må hulles ut, om runden er 

handicaptellende, om det er ballplassering, etc. Svært få spillere setter seg inn i 

konkurransebestemmelsene på forhånd, eller har kunnskaper om det som er beskrevet. 

 

→ Se også Fremgangsmåter for Komiteen – Fastsette vilkårene for turneringen. 

 

Generelle konkurransebestemmelser 

All golfidrett er underlagt bestemmelser vedtatt av Norges Golfforbund (NGF) og Norges 

Idrettsforbund (NIF). NGF publiserer hvert år et dokument kalt «Spill og bestemmelser» som 

inneholder generelle bestemmelser som gjelder både i små klubbturneringer og nasjonale 

mesterskap. Dette er bestemmelser en golfklubb tilsluttet NGF er forpliktet å følge i alle turneringer 

som spilles på banen. 

https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/rules/committee-procedures/5a
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Disse generelle konkurransebestemmelsene er gjengitt i kapittel 2 i «Spill og bestemmelser», som 

kan lastes ned her: 

https://www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/generelle-turneringsbestemmelser 

 

Banemerking 

En godt merket bane er avgjørende for å kunne spille etter golfreglene. Er banens grenser godt 

merket, er grensene til straffeområder godt merket, er det noen steder behov for GUR merking? 

Skal det være noen droppesoner? Eller skal noen droppesoner som er på banen til daglig ikke brukes 

i turneringen?  

 

Alle golfbaner er allerede merket, mer eller mindre, for det spilles jo golf på banen hver dag.  

Men de færreste baner er godt og tydelig merket, og uansett hva slags turnering som skal spilles 

anbefales at Komiteen sjekker banemerkingen.  

Det er sjelden at banemerkingen kontrolleres eller vedlikeholdes og det er stor sannsynlighet for at 

noen merkestaker er blitt borte eller står andre steder enn der de burde. 

Er banen godt merket er det ingen tvil og spillerne vet hva de skal forholde seg til. Er banen dårlig 

merket oppstår det tvil, spillerne vet ikke hva de skal forholde seg til og kan gjøre feil. Da får 

Komiteen utfordrende situasjoner de må ta beslutninger om. 

 

Hvis det finnes en dommer i klubben bør han/hun rådføres og det anbefales at han/hun inviteres til å 

bidra med dette. 

 

→ Se også Fremgangsmåter for Komiteen – Banemerking. 

 

Anbefalte farger på staker og merker som blir brukt til banemerking, kan lastes ned her: 

https://www.golfforbundet.no/spiller/golfregler-og-handicap/golfreglene-2019/ 

 

Baneoppsett 

I de fleste klubbturneringer spilles banen slik greenkeeper har klippet den dagen, mot de hullene 

greenkeeper har satt og fra der greenkeeper har plassert utslagsmerkene.  

Kanskje er greenkeeper en habil golfspiller og har god kjennskap til hva slags turnering som skal 

spilles den dagen, eller kanskje spiller ikke greenkeeper golf eller er uvitende om at det skal 

arrangeres en turnering den dagen?  

 

Komiteen må ha en formening om hvordan baneoppsettet skal være for den aktuelle turneringen. 

Hvem skal delta? Skal det være utfordrende eller enkle hullplasseringer? Skal det spilles en lang eller 

kort bane? Er spilleformen handicaptellende eller ikke? Hvordan ser værmeldingen ut? Kan det være 

fare for overvann på enkelte greener og kan bunkere fort bli fylt med vann? 

 

I utgangspunktet kjenner greenkeeper banen og Komiteen spillerne. Det er viktig at greenkeeper får 

god informasjon, i god tid, om hvilke ønsker Komiteen har for banen og hvordan baneoppsettet skal 

være. 

https://www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/generelle-turneringsbestemmelser
https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/rules/committee-procedures/5b
https://www.golfforbundet.no/spiller/golfregler-og-handicap/golfreglene-2019/
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Alle greenkeepere har en vedlikeholdsplan for banen og det er kjedelig å være turneringsleder og 

oppdage rett før start at greenene er dresset, at et hull er tatt ut pga. gravearbeider eller at det er 

planlagt klipping av fairways samtidig med at turneringen spilles. 

 

Når klubbens terminliste er klar før sesongstart må man gjennomgå denne med greenkeeper slik at 

han/hun kan få lagt inn turneringene i banens vedlikeholdsplan. 

 

→ Se også Fremgangsmåter for Komiteen – Baneoppsett. 

 

Lokale regler 

Lokale regler er spilleregler på lik linje med golfreglene. Uten klare og oppdaterte lokale regler er det 

vanskelig for spillerne å forholde seg riktig til ulike gjenstander på banen og unormale baneforhold. 

Det er regler for hvordan lokale regler skal utformes og skrives, og hvilke forhold lokale regler skal og 

kan omhandle. En klubb kan ikke utforme lokale regler utover det som det gis anledning til i Forslag 

lokale regler (Model Local Rules). 

 

Mange klubber har oppdatert sine lokale regler (etter Golfreglene 2019), enten trykket på scorekort 

eller hengt opp på oppslagstavle. Er det ikke behov for noen tillegg til disse i forbindelse med 

turneringen er det det enkelt, men det kan være noen forhold i forbindelse med en bestemt 

klubbturnering man ønsker å omtale i lokale regler for turneringen. 

 

En gjenganger i mange klubber er bruk av golfbil i turnering. Dersom det ønskes noen begrensninger 

eller forbud mot bruk av golfbil i en turnering må dette være omtalt i lokale regler for turneringen. 

Dette kommer da som et tillegg til de vanlige lokale reglene for banen. 

 

PS! Står det en henvisning til regel 25 i lokale regler? Da er lokale regler ikke oppdatert etter 

Golfreglene 2019 siden det bare er 24 golfregler. Klubbens lokale regler må revideres straks. 

 

Hvis det finnes en dommer i klubben bør han/hun rådføres og det anbefales at han/hun inviteres til å 

bidra med dette. 

 

→ Se også https://www.golfforbundet.no/spiller/golfregler-og-handicap/golfreglene-2019/ 

for informasjon og veiledning om hvordan lokale regler skal utformes. Alt dette er samlet i 

dokumentet Forslag lokale regler (Model Local Rules) 

 

Antall personer for å arrangere klubbturnering 

Som nevnt ovenfor er spørsmålet ofte hvor mange må vi være for å arrangere en klubbturnering? 

I stedet for antall personer ser vi på hvor mange viktige funksjoner (oppgaver) som må være på plass 

for å kunne arrangere en turnering.  

Én person kan ha flere funksjoner, men det blir lange dager så det smarteste er å fordele oppgaver 

på flere personer. Da blir det også mye mer sosialt og inkluderende å arrangere klubbturneringer.   

 

  

https://www.randa.org/en/rog/2019/rules/committee-procedures/5e
https://www.golfforbundet.no/spiller/golfregler-og-handicap/golfreglene-2019/
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Starter(e): 

En starter er veldig nyttig å ha, også i klubbturneringer. Denne sørger for at spillerne starter 

til riktig tid og starteren deler normalt ut scorekort og annen viktig informasjon om 

turneringen/banen, f.eks. tillegg til lokale regler. I tillegg kan starteren svare på og oppklare 

spørsmål spillerne har før start. 

  → Se også Fremgangsmåter for Komiteen – Starting 

 

 Scorekortmottak: 

Et sted, helst et rom med dør, hvor spillerne i hver gruppe kan sette seg ned (i fred og ro) 

etter runden for å gjennomgå sine scorekort og avklare spørsmål. Scorekortmottaket må 

være bemannet, og den som bemanner scorekortmottaket bør samtidig registrere 

resultatene i GolfBox slik at man får oppklart der og da om det er noen feilregistreringer eller 

mangler på scorekortene. Regelspørsmål kan også bli avklart i scorekortmottaket. 

Scorekortet anses levert når spilleren har forlatt scorekortmottaket. Deretter kan ikke 

spilleren gjøre endringer på scorekortet. Se regel 3.3b (score i slagspill)  

 → Se også Fremgangsmåter for Komiteen – Scorekortmottak 

 

 Dommer/regelavklaringer: 

En dommer er en som er oppnevnt av Komiteen for å avklare regelspørsmål. Det er svært 

sjelden en dommer i en klubbturnering og dermed er det Komiteen som skal avklare 

regelspørsmål. Som oftest svarer Komiteen på regelspørsmål når spillerne har avsluttet sin 

runde. og som nevnt ovenfor er det da å foretrekke at Komiteen består av flere enn én 

person som kan finne frem til riktig regelavgjørelse. Det er derfor viktig at minimum én 

person i Komiteen har god kjennskap til golfreglene. 

→ Se også enkel regelopplæring – Nivå 1 regelkurs online 

 

Forecaddie 

I større klubbturneringer på enkelte baner kan det være behov for å ha en forecaddie på 

«blinde» hull, som vil vinke frem grupper etter hvert som det er sikkert å spille. Forecaddiens 

oppgave er først og fremst å ivareta spillernes sikkerhet, men kan også hjelpe til med å 

lokalisere baller. En forecaddie har ikke ansvar for å se eller finne baller. 

En forecaddie bør ikke begynne å lete etter en ball før spiller/caddie begynner å lete, men 

kan hjelpe til med å lete. 

 

Startlister 

Startlister trekkes og publiseres i GolfBox og det er viktig å informere om når startlisten blir publisert. 

Dette lurer alltid mange på. Noen sentrale spørsmål Komiteen må ta beslutninger om: 

• Hvilke trekningsregler har Komiteen bestemt? 

o Tre-baller eller fire-baller?  

o Løpende start eller shotgun-start? 

o I Hvilken rekkefølge skal klassene starte? 

o Fri trekning innad i hver klasse eller trekning etter f.eks. handicap? 

o Om spillere fra forskjellige klasser kan spille i samme gruppe? 

 

https://www.randa.org/en/rog/2019/rules/committee-procedures/6a
https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/rules/the-rules-of-golf/rule-3#3-3b
https://www.randa.org/en/rog/2019/rules/committee-procedures/6f
https://www.golfforbundet.no/spiller/golfregler-og-handicap/golfreglene-2019/regelkurs-pa-nett-rules-academy


 

7 

Reglene for trekning bør offentliggjøres på forhånd, f.eks. i et fritekstfelt i GolfBox.  

 

I individuelle slagspillturneringer anbefaler NGF at det trekkes i tre-baller med 10 min. startintervall, 

for best mulig flyt i spillet. 

  

Premier 

Det er stas å vinne premier, i hvert fall når de er vunnet på ærlig vis – altså når en har spilt etter 

reglene i en turnering arrangert etter reglene og anerkjente metoder. 

 

I golf har vi Regler for amatørstatus. Alle klubber er forpliktet til å følge disse ifm. sine 

klubbturneringer, og et brudd på disse reglene kan medføre at en spiller mister sin amatørstatus og 

at NGF kan sanksjonere overfor klubben. 

 

Kanskje det viktigste i reglene for amatørstatus ifm. turneringer er verdigrensene for premier en 

spiller kan motta i en turnering. Dette er omtalt i regel 3 i regler for amatørstatus.  

De totale premienes veiledende utsalgsverdi (prisen enhver kan kjøpe varen for) kan ikke overstige 

kr. 6 000,-. Dette inkluderer også ev. premiering av konkurranser i konkurransen som for eksempel 

nærmest pinnen eller lengste drive. 

I tillegg kan det settes opp en HIO premie uten begrensning i salgsverdi. 

 

Selv om en amatør, pr. definisjon, «er en som spiller golf for utfordringens skyld og ikke som yrke 

eller for økonomisk gevinst» er disse verdigrensene for amatører viktig for å unngå juksing. 

 

Noen kan oppfatte en turnering med flotte og verdifulle premier som attraktiv, men i en turnering 

som spilles med handicap, uten dommere som følger spillet, kan mange bli fristet til å jukse med 

handicap og jukse på banen. Dette finnes det flere eksempler på og det blir sjelden god stemning 

etter at en spiller har jukset seg til en flott og verdifull premie.  

 

Premier iht. verdigrensene unngår dette. Den som vinner hylles for prestasjonen, i stedet for å bli 

mistenkt for å ha manipulert prestasjonen. 

 

NGF anbefaler premiering av 1/5 av antall startende. Egne bestemmelser for barneidrett regulerer 

premiering i turneringer for barn (12 år og yngre). 

 

  

https://www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/generelle-turneringsbestemmelser
https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/
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Sjekkliste for klubbens turneringskomité 

 

Før sesongstart 

• Utarbeide og publisere terminliste, og informere greenkeeper, klubbadministrasjon og andre. 

• Utarbeide/revidere klubbens generelle konkurransebestemmelser for klubbturneringer 

• Revidere klubbens regelkort for klubbturneringer, hvis klubben har dette. 

• Fastsette konkurransebestemmelser og sette opp turneringene i GolfBox. 

• Blokkere starttider til turneringen i GolfBox booking. 

 
Sjekkliste for Komiteen (oppnevnt til turneringen) 

 

Før turneringen 

• Bestille/kjøpe premier 

• Sjekke banemerkingen 

• Sjekke lokale regler, utarbeide ev. tillegg til lokale regler/regelkort 

• Avtale hullplasseringer og plassering av utslagsområder med greenkeeper 

• Informere klubbhusrestaurant, golfshop 

• Briefe ev. starter, scorekortmottak, forecaddies og andre funksjonærer 

• Trekke startliste, skrive ut scorekort (påse at alle scorekort er påført spillehandicap i 

handicapturneringer) 

 

På turneringsdagen 

• Kontrollere banens tilstand like før start. Hullplassering og utslagssteder må sjekkes. 

• Kontroller at alle funksjonærer er på plass og klare 

• Informere starter om eventuelle avmeldinger, uteblivelser eller endringer i startliste. 

• Følge spillet på banen med hensyn til sakte spill, regelspørsmål og evt. spilleavbrudd. 

• Motta og kontrollere scorekort sammen med spillere i scorekortmottak. 

• Gjøre klar til premieutdeling. 

• Dobbeltsjekke resultatene en ekstra gang før premieutdelingen. 

• Foreta premieutdeling. 

 

Etter turneringen 

• Offentliggjøre endelig resultatliste i GolfBox og oppdater handicap. 

• Endre i GolfBox livescoring til «Endelige resultater», samt fjerne evt. meldinger. F.eks. «start 

utsatt», «banen stengt pga. frost» e.l. 

• Skrive ev. turneringsrapport og informere turneringsleder i neste turnering om ev. 

forbedringer. 

• Fjerne ev. spesielle merker og skilt på banen satt opp til turneringen, og ev. sette tilbake 

merker og skilt som ble tatt bort til turneringen 
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Klubbmesterskapet 

Klubbmesterskapet (KM) er ett av klubbens høydepunkt gjennom sesongen og formålet med KM er å 

kåre klubbens beste damespiller og klubbens beste herrespiller. 

 

Akkurat som at formålet med Norgesmesterskapet er å kåre Norges beste damespiller og Norges 

beste herrespiller. 

 

• KM spilles derfor uten handicap (scratch) 

• Alle som har gyldig medlemskap i klubben kan delta i KM. 

 

Les mer om KM på NGFs hjemmesider: 

https://www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/klubbmesterskap 

 

  

https://www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/klubbmesterskap
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Oppsett av matchspillkonkurranse 

I en matchspillkonkurranse trekkes spillerne i et matchtablå (på en tavle og/eller i GolfBox) som viser 

hvem som skal møte hverandre i første runde. Denne trekningen kan gjøres på flere måter, inkludert: 

• Loddtrekning (tilfeldig trekning). 

• Etter kvalifisering – spillerne kan spille én eller flere kvalifiseringsrunder (slagspill) og blir 

plassert i matchtablået etter score. 

• Handicap – spillere kan bli plassert i matchtablået etter handicap slik at spilleren med det 

laveste handicapet møter den med høyeste handicap i første runde, den med nest lavest 

handicap mot den med nest høyest handicap osv. 

• Seeding – noen spillere, slik som regjerende mester, kan bli seedet i trekningen, mens andre 

spillere plasseres tilfeldig eller etter kvalifiseringsrunder. 

 

Trekningen skal gjøres slik at de to høyest seedede spillerne er plassert på hhv. øverste og nederste 

del av matchtablået slik at de ikke kan møte hverandre før ev. i finalen. 

 

Ved loddtrekning anbefales følgende fremgangsmåte: 

Trekk spillerne og gi dem nummer fortløpende. 

Er antall spillere en hel potens av 2 (2, 4, 8, 16 osv.), fordeles de på matchtablået etter nummer. Er 

antall spillere ikke en hel potens av 2, går man frem på følgende måte: 

Antall spillere trekkes fra nærmeste høyere potens av 2 (runde 1). Dette antall gir ”byes”. Disse 

spillerne føres opp på matchtablået i runde 2. Resterende antall spillere føres opp i runde 1. 

 

Eksempel: 

Antall påmeldte spillere er 51. Nærmeste høyere potens av 2 er 64. 64 – 51 = 13 byes. Spillerne med 

spillernummer 1 – 13 føres opp i runde 2 (32 runden). De resterende spillerne føres opp i runde 1 (64 

runden). 

 

NB! Trekningen av matchen er en del av konkurransen. En trekning som er foretatt skal derfor ikke 

forandres. Nye spillere kan ikke settes inn etter at trekning er foretatt. Ved forfall fra en spiller går 

motspiller videre på walk over. Hvis det er begått en feil, en spiller er feilaktig utelatt fra trekningen 

eller en spiller som ikke skal være med har blitt satt opp og dette oppdages før offentliggjøring av 

listen, skal det foretas ny trekning. 

 

Når matchtablået er offentliggjort 

En matchspillkonkurranse som går over en lengre periode, må ha klare regler for når rundene skal 

være ferdigspilt. Når komiteen tillater at spillerne selv avtaler når matchen skal spilles har denne 

avtalte starttiden samme status som en starttid bestemt av komiteen, se regel 5.3a. 

 

I praksis kan dette gjøres på følgende måte: 

For hver runde angis siste spilledag og klokkeslett på matchtablået. Spillerne skal bli enige om 

spilletid innen tidsfristen som er angitt på matchtablået. Begge spillere har samme kontaktansvar. 

Blir spillerne ikke enige om spilletid, skal matchen spilles på angitt tidspunkt på periodens siste dag. 

Hvis ingen møter, diskvalifiseres begge spillerne. Hvis en spiller møter alene går han videre på ”walk 

over”. 
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Hvis en spiller på forhånd vet at han ikke har anledning til å spille, skal han underrette sin motspiller. 

Motspilleren går videre på ”walk over” og dette skal føres på matchtablået før tidsfristen for runden 

har utløpt, for å ha gyldighet. 

 

Retningslinjer ved matchspillkonkurranser med handicap 

Se regel 3.2c. Når matchspillet spilles med fullt spillehandicap (anbefales) skal differansen mellom 

spillernes spillehandicap gis til spilleren med høyest spillehandicap. Disse handicapslagene skal 

fordeles ifølge hullenes indeks på scorekortet. 

 

Matchspillkonkurranse som ender likt 

I en konkurranse som ender med likt resultat, anbefaler NGF at det spilles videre et hull for hull 

omspill inntil en side vinner et hull. Omspillet bør starte på det hullet hvor matchen startet. I 

matchspill med handicap skal handicapslagene fordeles på nytt.  

 

Føring av resultat 

Vinneren skal umiddelbart etter avslutning av matchen, og innen utløpet av spilleperiodens tidsfrist, 

føre resultatet på matchtablået ev. rapportere resultatet til Komiteen. Matcher hvor resultatet ikke 

er ført/rapportert innen tidsfristens utløp, skal regnes som ikke spilt. 
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