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Tilpasninger i forbindelse med covid-19 situasjonen
Grunnet den pågående situasjonen knyttet til covid-19 kan vi ikke forvente at sesongen 2021 går
100% som normalt. Arrangørklubber og spillere må derfor være forberedt på at det vil være ulike
smitteverntiltak også i 2021. Husk at tiltakene kan være både lokale, nasjonale, og at NGFs tiltak i
stor grad vil være basert på de nasjonale retningslinjene satt av norske helsemyndigheter.
Arrangørklubbene må derfor sørge for at arrangementene er i henhold til:
• Nasjonale retningslinjer fra helsemyndighetene, og NGF, og
• lokale retningslinjer satt av kommunale/regionale helsemyndigheter i den
kommunen/regionen arrangementet skal foregå.
I tillegg kan det bli nødvendig å endre antall deltagere i turneringer hvis dette er påkrevd. I slike
tilfeller vil spillere fra arrangørklubbens region ha prioritet før spillere fra andre regioner.

Hvorfor Narvesen Tour
Narvesen Tour ble lansert i 2016 og er regionale turneringer for barn (som fyller 6-12 år i 2021) og
juniorer (som fyller 13-19 år i 2021).
Turneringene skal bidra til og har bidratt til en stor økning i antall barn og juniorer som deltar i
regionale turneringer sammenlignet med tidligere år.
Målene med Narvesen Tour er først og fremst å rekruttere flere jenter og gutter til turneringsspill,
på tvers av klubbene, og å være en av møteplassene hvor spillere fra forskjellige klubber blir kjent
med hverandre, konkurrerer mot hverandre og motiverer hverandre til å bli bedre golfspillere i et
mestringsorientert miljø.
Som barne- eller juniorgolfer bør det være obligatorisk å delta på Narvesen Tour, både de som er
med i organiserte aktiviteter i klubb og de som ikke er det.
Turneringene er inndelt i ulike klasser etter kjønn, alder og nivå, og det er tilpassede banelengder
og ulike spilleformer for de ulike klassene.

Hva er Narvesen Tour
Alle jenter og gutter i alderen 6-19 år ønskes velkommen til å delta på Narvesen Tour, uavhengig
av nivå (handicap), tidligere turneringserfaring eller ambisjoner. Turneringsarrangøren skal sette
opp og legge til rette for alle ved å sette opp de klassene, og ved å tilrettelegge baneoppsettet
som beskrevet i konkurransebestemmelsene.
Man kan delta i så mange turneringer man vil og man kan delta i turneringer både i den regionen
man bor eller hvor hjemmeklubben ligger, og i andre regioner.
Turneringene arrangeres av golfklubbene i hver region og er såkalte «åpne klubbturneringer».
Selv om turneringene arrangeres av klubbene i samarbeid med regionene, skal Narvesen Tour
arrangeres i henhold til dette dokumentet (konkurransebestemmelser for Narvesen Tour 2021)
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Terminlisten for Narvesen Tour koordineres i hver region, hvor en regional Turneringskoordinator
er bindeleddet mellom klubbene, i samarbeid med golfklubbene og Norges Golfforbund.
For at Narvesen Tour skal være forutsigbart og gjenkjennelig fra turnering til turnering, også på
tvers av regionene, har NGF i samarbeid med Turneringskoordinatorene utarbeidet felles
konkurransebestemmelser og retningslinjer for Narvesen Tour, uavhengig av i hvilken region
turneringene arrangeres.
Når man melder seg på til en Narvesen Tour turnering blir man automatisk påmeldt i riktig klasse,
ut fra kjønn, alder og handicap, men arrangør skal gjøre tilpasninger ut fra ønsker fra
foreldre/spillere når dette er til det beste for utøveren. Typiske eksempler på slike tilpasninger kan
være å spille i en «lavere» klasse. er når spilleren på grunn av manglende erfaring eller spillestyrke
ikke er klar for å spille den banelengden eller det antall hull som er satt opp for klassen.

Antall turneringer
I hver region arrangeres inntil 12 Narvesen Tour turneringer i løpet av sesongen 2021, hvorav inntil
fire turneringer i hver av de tre Narvesen Tour perioden.

Alder
Jenter og gutter født 2002 – 2012 (som fyller 9 – 19 år i 2021) kan delta i turneringer som spilles i
hjemmeregionen, og i andre regioner.
Jenter og gutter født 2013 – 2015 (som fyller 6 – 8 år i 2021) kan delta når turneringene arrangeres
lokalt (i hjemmeklubb eller naboklubber) i hjemmeregionen.

Medlemskap i golfklubb
For å delta på Narvesen Tour i «Order of Merit-klassene» 13-15 år eller 16-19 år må en spiller ha
gyldig medlemskap i en golfklubb tilsluttet NGF eller annet nasjonalt golfforbund.
Det er ikke krav om medlemskap i golfklubb for å delta i 6-8 års klassen, 9-12 års klassen, mix 1315 års klassen eller mix 16-19 års klassen.
For å kunne føre handicap og registrere handicaptellende runder kreves medlemskap i golfklubb
tilsluttet NGF eller annet nasjonalt golfforbund.

Spilleformer og klasser
I hver turnering er det et antall klasser, inndelt etter kjønn, alder og nivå (handicap).
Hver arrangørklubb plikter å sørge for at alle som har lyst til å være med kan være med, og sørge
for at bane og baneoppsett blir gjort i tråd med bestemmelsene i dette dokumentet
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Påmelding
Påmelding gjøres elektronisk i GolfBox, hvor også påmeldingsfristene er angitt. Informasjonen i
GolfBox er åpen også for ledere/foreldre som ikke er registrerte brukere. Ved behov for hjelp til
påmelding kontaktes spillerens hjemmeklubb.
En spiller som ikke er medlem i golfklubb og dermed ikke har tilgang til GolfBox må ta kontakt med
arrangørklubben for manuell påmelding.

Regioner 2021 og lenke til GolfBox
Region Nord:
Klubbene i Nordland og Troms og Finnmark
Region Midt:
Klubbene i Møre og Romsdal og Trøndelag
Region Vestlandet:
Klubbene i Vestland minus Haugaland GK
Region Rogaland:
Klubbene i Rogaland + Haugaland GK, Utsikten GK, Sirdal GK og Mandal GK
Region Sør
Klubbene i Agder, Vestfold og Telemark bortsett fra Utsikten GK, Sirdal GK og Mandal GK.
Region Viken vest:
Klubbene i Viken vest og Oslo
Region Innlandet:
Klubbene i Viken øst og Innlandet
PS! En spiller født i 2010 eller tidligere kan delta på Narvesen Tour hvor som helst, også i andre
regioner enn i den regionen spilleren har sin hjemmeklubb.
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Generelle regler og bestemmelser
I golf er det mange regler og bestemmelser og vi gjør oppmerksom på at også Narvesen Tour
spilles etter følgende generelle regler og bestemmelser:
•

Golfreglene

•

Spill og bestemmelser 2021

•

World Handicap System

•

NIFs bestemmelser om doping – NIFs lov kapittel 12

•

NIFs bestemmelser om barneidrett

•

NIFs sanksjons- og straffebestemmelser – NIFs lov kapittel 11

•

Konkurransebestemmelser for Narvesen Tour 2021

•

Lokale regler

Regelveiledere (dommere)
Så langt det er praktisk mulig vil NGF oppnevne regelveiledere (dommere) til Narvesen Tour.
Oppgaven til regelveiledere er å veilede spillerne i «OoM klassene», altså jenter og gutter 13-15 år
og jenter og gutter 16-19 år. Regelveiledere er tilgjengelige ute på banen så husk derfor å spørre
disse om hjelp når du har et regelspørsmål. Er det ingen regelveiledere tilgjengelig på banen rettes
regelspørsmål til turneringsledelsen.

Startkontingent
Startkontingenten er angitt i turneringsinformasjonen i GolfBox. Startkontingenten kan variere
noe fra klasse til klasse.
NGF anbefaler følgende startkontingenter:
• OoM-klassene – inntil kr 200,• Mix-klassene fra 13 år og oppover – inntil kr 150,• Mix-klassene fra 12 år og nedover – inntil kr 100,-

Caddie
En caddie er en person som har lov til å hjelpe spilleren. Med dette menes for eksempel å veilede,
gi spilleren råd og bære utstyr.
I norske juniorturneringer er det et generelt forbud mot caddie.
På Narvesen Tour gjelder caddieforbudet i «OoM klassene», altså jenter og gutter 13-15 år og
jenter og gutter 16-19 år, som er definert som turnering for juniorer.
I Mix 13-15 år og Mix 16-19 år kan caddie benyttes.
Klassene 6-8 år og 9-12 år er definert som en turnering for barn og caddieforbudet gjelder følgelig
ikke i disse klassene.
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Foreldre som følger barna på banen, uansett om de er caddie eller bare går og ser på, plikter å
forholde seg foreldrevettreglene utarbeidet av NGF.

Standard klasseinndelinger
Mixed = jenter og gutter spiller i samme klasse.
M8 - Mix 6-8 år
For spillere født 2013-2015
Ingen krav til ferdigheter eller erfaring.
Spiller 6 korte (25-50-75 m) spesielt tilrettelagte «hull». Det er ingen scorekort eller telling av slag,
men man kan benytte enkelt scorekort eller telle slag hvis man vil. Her er det om å gjøre å treffe
«golfmålet». Ingen resultatliste eller rangering av resultater.
NB! Klassen skal ikke rangeres på noen måte, og det skal ikke være en handicaptellende runde.
M12 - Mix 9-12 år
For spillere født 2009-2012
Å ha gått på golftrening/golfaktivitet i egen klubb er en fordel, men ikke noe krav.
Spiller 9 hull Maksimum Score (med handicap), på en kort tilrettelagt bane på maksimalt 1750 m
over 9 hull.
Regionale koordinatorer kan plukke ut noen egnede turneringer der denne klassen spiller en form
for lagspill.
Ingen resultatliste eller rangering av resultater.
NB! Klassen skal ikke rangeres på resultatliste. Runden kan være handicaptellende om det er spilt
på en slopet bane.
M15 - Mix 13-15 år
For spillere født 2006-2008 med handicap 36,1-54,0
Spiller 9 hull Maksimum Score (med handicap) på korteste slopet bane, ca. 1 500 – 2 000 m over 9
hull. Runden kan være handicaptellende om det er spilt på en slopet bane.
M19 - Mix 16-19 år
For spillere født 2002-2005 med handicap 36,1-54,0
Spiller 9 hull Maksimum Score (med handicap) på korteste slopet bane, ca. 1 500 – 2 000 m over 9
hull. Runden kan være handicaptellende om det er spilt på en slopet bane.
J15 - Jenter 13-15 år (OoM-klasse)
For spillere født 2006-2008 med handicap 36,0 eller lavere
Spiller 18 hull Maksimum Score (med handicap) på en bane som er inntil 4 000 m over 18 hull.
G15 - Gutter 13-15 år (OoM-klasse)
For spillere født 2006-2008 med handicap 36,0 og lavere
Spiller 18 hull Maksimum Score (med handicap) på en bane som er inntil 4 800 m over 18 hull.
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J19 - Jenter 16-19 år (OoM-klasse)
For spillere født 2002-2005 med handicap 36,0 og lavere
Spiller 18 hull Maksimum Score (med handicap) på en bane som er inntil 4 800 m over 18 hull.
G19 - Gutter 16-19 år (OoM-klasse)
For spillere født 2002-2005 med handicap 36,0 og lavere
Spiller 18 hull Maksimum Score (med handicap) på en bane som er inntil 5 800 m over 18 hull.

Spille i annen aldersklasse
En spiller som er 9-12 år (født i 2009-2012) kan delta i klassen under (6-8 år). Beskjed om slik
flytting gjøres direkte til Turneringslederen i arrangørklubben i forbindelse med påmelding.
Enhver spiller kan be om å bli satt i en mix klasse med kortere bane om han/hun ønsker det.
Beskjed om slik flytting gjøres direkte til Turneringslederen i arrangørklubben i forbindelse med
påmelding.
En spiller som er 12 år (født i 2009) kan delta i klassen over (Jenter 13-15/Gutter 13-15) forutsatt
at spilleren har handicap 26,0 eller lavere, og har allerede i inneværende sesong spilt i en høyere
klasse på Narvesen Tour i hjemmeregionen. Forespørsel om slik flytting gjøres direkte til
Turneringslederen i arrangørklubben. Denne spilleren (12 år) får premie og plassering på
resultatlisten for Jenter 13-15/Gutter 13-15, men skal ikke rangeres på Jenter 13-15/Gutter 13-15
Order of Merit.
En spiller som er 13-15 år (født i 2006-2008) kan delta i klassen over (Jenter 16-19/Gutter 16-19)
forutsatt at spilleren har handicap 8,0 for gutter og handicap 12,0 for jenter. Forespørsel om slik
flytting gjøres direkte til Turneringslederen i arrangørklubben. Spilleren skal ikke rangeres på
Jenter 16-19/Gutter 16-19 Order of Merit.

Spilleformen Maksimum Score (med handicap = nettoresultat)
Spilles som slagspillkonkurranse, men hvor antall slag pr. hull er begrenset.
Alle spillere får spille maksimalt fire (4) slag mer enn hullets par.
Har spilleren ikke hullet ut etter disse slagene, plukkes ballen opp og scoren noteres til hullets par
+ fem (5) slag.
Summen av alle hullscorene er spillerens bruttoresultat for runden.
Spillerens nettoresultat ved 18 hulls runde = bruttoresultat minus Spillehandicap.
Spillerens nettoresultat ved 9 hulls runde = bruttoresultat minus handicapslagene man får på de
spilte hullene.
NB! For de klasser hvor det beregnes Order of Merit, gis poeng for plassering ut ifra spillerens
bruttoresultat. Kun spillere med hjemmeklubb i den regionen turneringen arrangeres overføres til
regionens Order of Merit. Se nedenfor for noen unntak.
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Resultatlister og premiering
Alle spillere 6-8 år premieres med deltagermedalje. Resultatlister eller rangeringer skal ikke
offentliggjøres.
Alle spillere 9-12 år premieres med deltagermedalje.Resultatlister eller rangeringer skal ikke
offentliggjøres.
PS: Her må arrangør gå inn på hver enkelt spiller under «spillerstatus» i GolfBox, og huke av på
«utelat fra resultatliste»
I klassene M15, M19, J15, G15, J19 og G19 premieres 1/3 av antall startende etter en resultatliste
rangert med fullt spillehandicap (nettoresultat). Ved like resultater går spiller med lavere
spillehandicap foran, og hvis fortsatt likt, loddtrekning.

Tilleggspremiering etter bruttoresultat i OoM-klassene
I klassene J15, G15, J19 og G19 skal det premieres med gull-, sølv- og bronsjemedalje, etter en
resultatliste rangert uten handicap (bruttoresultat). Ved like resultater rangeres spillerne etter
matematisk metode (siste 9, 6, 3 og 1 hull ifølge hullenes rekkefølge på scorekortet). Hvis fortsatt
likt, loddtrekning.

Avgjørelse ved likt bruttoresultat (omspill om førsteplass)
Hvis to eller flere deler førsteplassen (bruttoresultat) spilles et hull for hull omspill til vinneren er
kåret. Omspill spilles uten handicap (scratch) og kun om førsteplassen.

Order of Merit (rankinglister)
I hver region, for hver av klassene J15, G15, J16 og G19 oppdateres Narvesen Tour Order of Merits
(OoM) og samme poengtabell som Srixon Tour OoM benyttes. Kun spillere med hjemmeklubb i
den regionen turneringen arrangeres overføres til regionens Order of Merit.
Spillere som har bosted i en annen region enn der han/hun har sin hjemmeklubb pga skolegang.
En spiller som har midlertidig bosted i en annen region enn den regionen spilleren har sin
hjemmeklubb på grunn av skolegang, kan søke NGFs turneringsavdeling v/Narvesen Tour
koordinator i NGF, om å få rangering på Order of Merit i den regionen skolen har tilknytning til.
Spilleren kan ikke få rangering i mer enn en region, og må da velge å avstå fra å bli rangert på
Order of Merit i sin hjemmeregion.
OoM periode 1:
Det beregnes en OoM for periode 1 – hvor Narvesen Tour turneringene spilt til og med 6. juni
teller.
OoM periode 2:
En ny (nullstilt) OoM for periode 2 beregnes – hvor Narvesen Tour turneringene spilt 7. juni - 1.
august teller.
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OoM periode 3:
En ny (nullstilt) OoM for periode 3 beregnes – hvor Narvesen Tour turneringene spilt etter 1.
august teller.
For kvalifisering til Srixon Tour, se informasjon på Srixon Tour sine informasjonssider.
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