
 

 
Internasjonale gutte/herre turneringer 2016:  
 
Her følger en liste over turneringer som NGF anbefaler ved spill i utlandet. Turneringene er inndelt i 3 
ulike nivåer for at du lettere skal kunne velge hvilke som passer deg og ditt nivå! Mer informasjon om 
turneringene finner du på hver enkelt nasjons forbundsside eller www.ega-golf.ch.   
  
Viktig!  
Dersom en spiller velger å reise på en turnering som NGF ikke reiser på, så skjer påmelding på egen 
hånd. En spiller som ikke er tatt ut av NGF ordner selv med reise og opphold til turneringen. Om en 
spiller ikke er tatt ut på en av disse turneringene, men har lyst til å melde seg på gjøres dette lettest 
ved å ta kontakt med NGF. 

 
Nivå 1 (høyeste internasjonale nivå, krever høy ferdighet, stor rutine og høy  
WAGR (World Amateur Golf Ranking) 
 

 Portuguese International Amateur Championship (10-13 feb.) 

 Spanish International Amateur Championship (2-6 mars) 

 Scottish Open Stroke Play Championship (27-29 mai) 

 The Amateur Championship (British) (13-18 juni) 

 Nordea Challenge Holtsmark (21-23 juni) 

 European Amateur Championship (3-6 aug.) 

 
Nivå 2 (mellomnivå, bra turneringer for å etablere seg internasjonalt) 
 

 French International Boy’s Amateur championship (24-28 mars) 

 Italian International Amateur Match-Play Championship (17-20 mars) 

 German Boys Open (3-5 juni) 

 Danish International Amateur Championship (29 juni-2 juli) 

 European Young Masters U16 (21-23 juli) 

 German International Amateur Championship (21-24 juli) 

 Boys Amateur Championship (9-14 aug.) 

 Finnish Amateur Championship (25-27 aug.) 

 
Nivå 3 (bra turneringer for å begynne å konkurrere internasjonalt)  
 

 Belgian International Boys (U14) Championship (7-9 juli) 

 English Boys U 16 Open Amateur Stroke Play Championship (McGregor Trophy) (12-14 juli) 

 Dutch Junior International (13-16 juli) 

 Italian International Individual (U16) Championship (Teodoro Soldati Trophy) (30 aug-1 sep.) 

 RB German Junior Masters (aug.) 

 Skandia Junior Open U21 (9-11 sep.) 

 JMI final junior (sep.) 

http://www.ega-golf.ch/

