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Hva er Ungdomsmesterskapet?
Ungdomsmesterskapet er en forbundsturnering for barn og juniorer som arrangeres av Norges
Golfforbund i samarbeid med arrangørklubb. Formålet med turneringen er å lage en nasjonal
mønstring for jenter og gutter fra 13-16 år, samt å kåre Ungdomsmestere i følgende klasser:
• Gutter 13-14 år
• Jenter 13-14 år
• Gutter 15-16 år
• Gutter 15-16 år

Generelle regler og bestemmelser
I golf er det mange regler og bestemmelser og vi gjør oppmerksom på at Ungdomsmesterskapet
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

•

NGFs regelkort 2021

Alder og krav til deltagelse
Ungdomsmesterskapet er åpent for jenter og gutter født i 2005-2008, som oppfyller følgende
handicapkrav:
•
•
•
•

Gutter født 2007-2008: ≤ 25,0
Jenter født 2007-2008: ≤ 25,0
Gutter født 2005-2006: ≤ 20,0
Jenter født 2005-2006: ≤ 20,0

Medlemskap i golfklubb
For å delta på Ungdomsmesterskapet må en spiller ha gyldig medlemskap i en golfklubb tilsluttet
NGF.
For å kunne føre handicap og registrere handicaptellende runder kreves medlemskap i golfklubb
tilsluttet NGF eller annet nasjonalt golfforbund.

Spilleformer og Klasser
Turneringen har klasseinndeling inndelt etter kjønn, alder og nivå (handicap).
Det spilles 36 hull (18+18) Maksimum score uten handicap, over to spilledager.
Startfelt i Ungdomsmesterskapet er på maksimum 115 spillere.
Fordelingen av spillere pr. fødselsår er:
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Kjønn
Gutter
Gutter
Jenter
Jenter
Gutter
Gutter
Jenter
Jenter

Fødselsår
2005
2006
2005
2006
2007
2008
2007
2008

Antall
30
25
5
7
26
18
6
3

Klasse
Gutter 15-16 år
Gutter 15-16 år
Jenter 15-16 år
Jenter 15-16 år
Gutter 13-14 år
Gutter 13-14 år
Jenter 13-14 år
Jenter 13-14 år

Hvis ledig plass i en klasse fylles klassene opp med spillere fra reservelistene, etter følgende
kriterier:
1. Samme klasse, men annet fødselsår. Deretter,
2. samme kjønn, motsatt klasse. Deretter,
3. samme aldersklasse, motsatt kjønn. Deretter,
4. motsatt aldersklasse, motsatt kjønn.

Forutsetninger for deltagelse
For å delta i ungdomsmesterskapet må en spiller ha deltatt på Narvesen Tour eller Srixon Tour i
inneværende år.

Påmelding
•
•

Påmeldingen er bindende og må gjøres i GolfBox.
Det er spillerens ansvar å melde seg på innen
påmeldingsfristen.

Det er ikke mulig å melde seg
på eller melde seg av i GolfBox
etter påmeldingsfristen.

Spillere som har glemt å melde seg på innen påmeldingsfristen kan sende en e-post til
turnering@golfforbundet.no. Disse vil bli satt på reserveliste, og kan eventuelt komme med hvis
det er ledig plass.

Kvalifiseringsprinsipper
Gutter 13-14 år

Jenter 13-14 år

Spillere født i 2008

Spillere født i 2008

4

2

Region Midt

1

-

Region Vestland

1

-

Region Rogaland

2

-

Region Sør

3

-

Region Viken Vest

3

-

Region Innlandet

3

-

Inntil 1

Inntil 1

?

?

Kategori 1 OOM Srixon Tour (G/J 13-15) 2021 turnering 1-4
Kategori 2 OOM Narvesen Tour (G/J 13-15) 2021 periode 1

Kategori 3 Arr. Wild card*
Kategori 4 OOM Srixon Tour (G/J 13-15) 2021 turnering 1-4
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Kategori 5 Loddtrekning blant påmeldte spillere født 2008

Til 18 spillere

Til 3 spillere

Spillere født i 2007

Spillere født i 2007

5

5

Region Midt

2

-

Region Vestland

2

-

Region Rogaland

3

-

Region Sør

4

-

Region Viken Vest

5

-

Region Innlandet

4

-

Inntil 1

Inntil 1

Kategori 1 OOM Srixon Tour (G/J 13-15) 2021 turnering 1-4
Kategori 2 OOM Narvesen Tour (G/J 13-15) 2021 periode 1

Kategori 3 Arr. Wild card*
Kategori 4 OOM Srixon Tour (G/J 13-15) 2021 turnering 1-4
Kategori 5 Loddtrekning blant påmeldte spillere født 2007

?

?

Til 26 spillere

Til 6 spillere

Reserveliste rangeres etter loddtrekning blant alle påmeldte spillere i klassen.

Gutter 15-16 år

Jenter 15-16 år

Spillere født i 2006

Spillere født i 2006

5

6

Region Midt

2

-

Region Vestland

2

-

Region Rogaland

3

-

Region Sør

3

-

Region Viken Vest

5

-

Region Innlandet

4

-

Inntil 1

Inntil 1

?

?

Til 25 spillere

Til 7 spillere

Spillere født i 2005

Spillere født i 2005

6

4

Region Midt

2

-

Region Vestland

2

-

Region Rogaland

1

-

Region Sør

4

-

Region Viken Vest

7

-

Region Innlandet

7

-

Inntil 1

Inntil 1

?

?

Til 30 spillere

Til 5 spillere

Kategori 1 OOM Srixon Tour (G/J 13-15) 2021 turnering 1-4
Kategori 2 OOM Narvesen Tour (G/J 13-15) 2021 periode 1

Kategori 3 Arr. Wild card*
Kategori 4 OOM Srixon Tour (G/J 13-15) 2021 turnering 1-4
Kategori 5 Loddtrekning blant påmeldte spillere født 2006

Kategori 1 OOM Srixon Tour (G/J 16-19) 2021 turnering 1-4
Kategori 2 OOM Narvesen Tour (G/J 16-19) 2021 periode 1

Kategori 3 Arr. Wild card*
Kategori 4 OOM Srixon Tour (G/J 13-15) 2021 turnering 1-4
Kategori 5 Loddtrekning blant påmeldte spillere født 2005

Reserveliste rangeres etter loddtrekning blant alle påmeldte spillere i klassen
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* For tildeling av Aarrangørklubbens Wild Cards, se eget kapittel.
Antall plasser i hver klasse er basert på deltagertall fra Narvesen Tour.
Deltagerplasser fordelt fra region er basert på hvor stor deltagelse det er i fra hvert årskull på
Narvesen Tour i de respektive regioner.

Wild Cards
Arrangørklubben har totalt inntil tre wild cards som kan fordeles slik:
• Inntil ett wild card for jenter (som kan benyttes i U14 eller U16).
•

Inntil ett wild card for gutter U14 og ett wild card for gutter U16, alternativt kan begge wild
cards for gutter benyttes i gutter U16 (ikke to i gutter U14).

•

Kun spillere med gyldig medlemskap i arrangørklubben kan motta arrangør wild card.

•

Handicapgrensene gjelder også for wild cards.

NB! Arrangørklubben må senest innen påmeldingsfristen bekrefte overfor NGF om den ønsker å
benytte wild cards, hvor mange og i hvilke klasser. Dette gjøres på e-post til
turnering@golfforbundet.no
Spillernes navn behøver ikke bestemmes før startlisten skal trekkes. En spiller arrangørklubben
vurderer til wild card bør meldes på innen påmeldingsfristen. Kanskje kommer spilleren med på
bakgrunn av sine meritter.

Tournament Director (TD) og Regelveiledere (dommere)
NGF oppnevner Tournament Director (TD) og Dommere til Ungdomsmesterskapet.
Dommerne er tilgjengelige ute på banen så husk derfor å spørre dommerne om hjelp når du har et
regelspørsmål. På start vil spillerne få tildelt informasjon om hvordan dommere kan kontaktes ute
på banen.

Startkontingent og bekreftelse av deltagelse
Startkontingenten er angitt i turneringsinformasjonen i GolfBox.
Bekreftelse på deltagelse gjøres ved å betale startkontingenten innen fristen som er oppgitt i
GolfBox.

Caddie
I norske juniorturneringer er det et generelt forbud mot caddie. Dette gjelder også i
Ungdomsmesterskapet.
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Banelengder og utslagssteder
Maksimale banelengder for hver klasse er:
•
•
•
•

Gutter 15-16 år spiller (når praktisk mulig) en bane som er inntil ca. 5 700 m.
Gutter 13-14 år spiller (når praktisk mulig) en bane som er inntil ca. 5 100 m.
Jenter 15-16 år spiller (når praktisk mulig) en bane som er inntil ca. 5 100 m.
Jenter 13-14 år spiller (når praktisk mulig) en bane som er inntil ca. 4 500 m.

Spilleformen Maksimum Score
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.

Resultatlister og premiering
I alle klassene premieres 1/5 av antall startende.
De tre beste i hver klassene får medaljer uavhengig av antall startende.
Hvis to eller flere deler førsteplassen spilles et hull for hull omspill til vinneren er kåret. Omspill
spilles kun om førsteplassen. Øvrige like resultater rangeres spillerne etter matematisk metode, og
hvis fortsatt likt, loddtrekning.
Vinneren av hver klasse blir kåret til Ungdomsmester i sin klasse.

Kvalifisering til NM junior (Srixon Tour 6)
•
•

1. plassen i jenter og gutter 13-14 år kan delta i NM junior, og må selv melde seg på NM
Junior innen påmeldingsfristen
De tre beste, innenfor topp 10, i jenter og gutter 15-16 år, som ikke allerede er kvalifisert til
NM junior, kan delta i NM junior, , og må selv melde seg på NM Junior innen
påmeldingsfristen.
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