
Vurderingskriterier arrangør av Norgesmesterskapet 

Norgesmesterskapet gjennomføres over en uke. Selve turneringen spilles fra torsdag til søndag, men 

det må beregnes ekstra dager i forhold til rigging, innspill, pro-am og kvalifisering. 

NM arrangør tildeles av NGFs styre etter søknad fra klubbene og innstilling fra NGFs administrasjon 

ca 18 måneder før arrangementet.  

Krav til arrangør: 

• NM arrangør skal arrangere Garmin Norgescup (eller annen forbundsturnering) året før NM 

skal arrangeres (Prøve NM). 

Bane: 

18 hulls bane med foretrukket minimumslengder 

• Herrer: 6 100 meter 

• Damer: 5 600 meter 

 

Parkeringskapasitet til minimum 200 biler må kunne fremskaffes. I tillegg til dette må det beregnes et 

antall plasser for publikum ut fra klubbens vurdering. 

Golfbiler: Tilgang på minimum 8 golfbiler til gjennomføring av turneringen. I tillegg til dette kommer 

golfbiler til gjennomføring av NM for funksjonshemmede (ca 10 biler). I tillegg kommer behov fra 

klubben til frivillige og andre. 

Lokaler: Tilgang til følgende rom: 

• Turneringskontor – ca 8 personer 

• Scorekortmottak – i nærheten av 9/18 green 

• Kapasitet til servering av klubbens frivillige, NGF frivillige, spillere.  

• Presselokale/kommunikasjonslokale størrelse etter behov 

Frivillige:  

• Lokal turneringsleder (skal ha gjennomført NGF turneringslederkurs for 

forbundsturneringer) 

• Frivilligleder 

• Arrangementsansvarlig 

• Startere 2 stk 

• Scorekortmottak 4 stk 

• Forecaddie etter behov og avtale med TD 

• Rigging (mandag og tirsdag) og nedrigging (søndag), minimum 4 personer 

• Publikumsverter etter behov 

• Parkeringsvakter etter behov 

• Annet etter behov 

Banepleie: 

• Greener klippes og rulles alle dager 

• Fairway klippes alle dager 

• Bunkere rakes før hver runde 



• Annet etter behov og avtale med TD 

• Utslagsområder etter behov og avtale med TD 

• Klippeplan i forkant- og under arrangementet avtales med TD 

 

Logistikk: 

• Hotell kapasitet til ca 150 personer innen rimelig nærhet fra arrangørklubb. 

o Det bør ikke være mer enn 30 min kjøring fra arrangørklubb. 

• Shuttleservice ved behov 

Samarbeidspartnere/andre aktiviteter: 

• Planlegge og gjennomføre markedsaktiviteter for klubbens og NGFs samarbeidspartnere 

o Pro-am med tilhørende premieutdeling og bankett. 

o Presidentens sponsorpokal (ca 30 plasser I pro-am turneringen) 

o Utstillingsplass for samarbeidspartnere i forbindelse med turneringen. 

• Planlegge og gjennomføre andre aktiviteter 

o Rekrutteringstiltak 

o Prøv golf aktiviteter for publikum 

 

Vurdering i forhold til mediapartner: 

• Tilgang til strøm  

• Lokasjon i forhold til produksjonskapasitet 

• Nettilgang og/eller 5G 

• Banens layout i forhold til produksjon 

• Veier til klubben og på banen, tilgjengelighet for større biler, kraner og annet 

produksjonsmateriell. 

 


