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Konkurransebestemmelser 

Generelt  
Region Tour er en betegnelse på åpne klubbturneringer (ikke forbundsturneringer), som arrangeres i 
samarbeid mellom klubbene i en region eller på tvers av regioner.  
Hensikten med Region Tour er å tilby spillere på nivået under Garmin Norgescup og spillere som går 
ut av juniorklassen et godt regionalt turneringstilbud.  

Turneringen skal spilles etter: 

• Golfreglene 

• Spill og bestemmelser 2020  

• World Handicap System 

• NIFs bestemmelser om doping – NIFs lov kapittel 12 

• NIFs bestemmelser om barneidrett 

• NIFs sanksjons- og straffebestemmelser – NIFs lov kapittel 11 

• Lokale regler  

 
Enkelte Region Tour kan ha eget regelkort (hard card). 

Kvalifisering til Garmin Norgescup (gjelder kun herrer) 
For at herreklassen i en Region Tour turnering kan få status som kvalifisering til Garmin Norgescup 
må bestemmelsene i dette dokumentet følges og arrangørklubben må i god tid før sesongstart, innen 
1. april, avklare med NGF om dato og turneringens status, samt avtale antall plasser til Garmin 
Norgescup.  

En Region Tour turnering som ikke har status som kvalifisering til Garmin Norgescup kan ha 
bestemmelser som avviker fra dette dokumentet. 

Hvem kan delta  
Amatører og profesjonelle som har gyldig medlemskap i golfklubb tilsluttet NGF eller annet nasjonalt 
golfforbund. Anbefalt øvre handicapgrense for deltagelse er 18,0 for herrer og 24,0 for damer.  
 
Spilleform og omfang  
Region Tour spilles uten handicap som slagspill- eller matchspillturnering over minimum 36 hull fra 
backtee hvis banen har dette. Det anbefales imidlertid at banen ikke spilles lenger enn ca. 5 000 m for 
damer og ca. 6 000 m for herrer. Det kan spilles med cut, men det anbefales at hele startfeltet spiller 
36 hull før en eventuell cut. Turneringen skal være åpen for minimum 72 spillere (minimum 36 
spillere på 9-hulls bane) hvorav 1/3 i dameklassen. Arrangørklubben fastsetter maksimum antall 
spillere i hhv. dame- og herreklasse.  

Klasser og kvalifiseringsprinsipper 
Arrangørklubben disponerer inntil 1/3 av plassene i hhv. dame- og herreklasse til spillere som har 
arrangørklubben som hjemmeklubb. Deretter anbefales lavere handicap til fullt startfelt. 
Hvis det er ledige plasser i dameklassen økes antallet i herreklassen tilsvarende. 
 
Reserveliste rangeres etter lavere handicap.  

https://www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/norgescup
https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/pages/the-rules-of-golf
https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/pages/the-rules-of-golf
https://www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/generelle-turneringsbestemmelser
https://www.golfforbundet.no/spiller/golfregler-og-handicap/ega-handicap-system-2019
https://www.golfforbundet.no/spiller/golfregler-og-handicap/ega-handicap-system-2019
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/niflov/#_NIFLOV121
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/niflov/#_NIFLOV121
https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/niflov/#_NIFLOV094
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/niflov/#_NIFLOV094
http://www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/norgescup
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Avgjørelse ved like resultater 
Hvis to eller flere deler førsteplassen, skal det spilles et hull for hull omspill for å kåre en vinner. Dette 
gjelder bare spill om førsteplassen. Øvrige like plasseringer deles. Ved fordeling av premier og 
kvalifisering til Garmin Norgescup (herrer) rangeres delte plasseringer ellers etter matematisk 
metode. 

Informasjon om turneringen  
Informasjon som gjelder den enkelte turneringen er oppsettet i GolfBox.  
Senest fire uker før turnering bør arrangørklubben, på sine hjemmesider, informere om praktiske 
opplysninger vedrørende turneringen. Dette er opplysninger som bestilling av starttid for innspill, 
overnattingsmuligheter og kontaktinformasjon til turneringsleder.  

Startkontingent  
Arrangørklubben fastsetter startkontingenten. Startkontingenten skal tilfalle klubben og gå til 
dekning av premier og andre kostnader knyttet til arrangementet. I tillegg er det vanlig at spillere fra 
andre klubber enn arrangørklubben betaler en fastsatt greenfee - for turneringen og for eventuell 
treningsrunde. Klubber som samarbeider om å arrangere Region Tour i et område bør bli enige om en 
standard for startkontingent, greenfees og premiering.  

Dommere  
Hoveddommer og evt. meddommer oppnevnes av NGF og arrangørklubben faktureres kr. 50,- pr. 
startende spiller. Vedtatt av NGFs styre 21. januar 2017. 

Andre Region Tour turneringer som ikke har status som kvalifisering til Garmin Norgescup kan også få 
oppnevnt dommere av NGF, og da faktureres arrangørklubben tilsvarende. 

Kvalifisering til Garmin Norgescup fortsetter 
I invitasjonen til den enkelte Region Tour turnering må det opplyses om hvor mange plasser i 
herreklassen det spilles om til Garmin Norgescup. En oversikt over hvor mange plasser det spilles om 
i de enkelte turneringene ligger på NGFs sine hjemmesider under Region Tour.  

Eksempel - dersom det spilles om én plass, er hovedregelen at den beste spilleren innenfor 
topp 10 på resultatlisten, som ikke allerede er kvalifisert til Garmin Norgescup, er kvalifisert og må 
melde seg på til aktuell Garmin Norgescup turnering. Det er derfor viktig at spillere som ønsker å 
delta i Garmin Norgescup melder seg på, etter gjeldende retningslinjer for Garmin Norgescup.  

Det er også viktig å merke seg at en kvalifisert spiller ikke alltid vil spille Garmin Norgescup og 
kvalifiseringsplassen går dermed til neste påmeldte spiller etter resultatlisten fra Region Tour. 

En forutsetning er at spilleren i tillegg oppfyller de generelle kravene for deltagelse på Garmin 
Norgescup. 

Nettoklasse og rangering av like resultater 
Mange Region Tour turneringer arrangeres også med en nettoklasse, f.eks. slagspill med handicap, 
eller det premieres også ut ifra en resultatliste rangert med handicap (nettoresultat).  
Her skal delte plasseringer rangeres etter laveste spillehandicap, deretter matematisk metode. Dette 
gjelder også ved delt førsteplass i nettoklassen eller når resultatlisten rangeres med handicap. 

http://www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/region-tour

