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Hvorfor Narvesen Tour 

Narvesen Tour ble lansert i 2016 og er regionale turneringer for barn (6-12 år) og juniorer (13-19 
år). 
 
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 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 6-8 år, 9-12 år, 13-15 år og 16-19 år ønskes velkommen til å delta på 
Narvesen Tour, uavhengig av nivå (handicap), tidligere turneringserfaring eller ambisjoner.  
 
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». 
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 
turneringsbestemmelser 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.  
 

Alder 

Jenter og gutter født 1999 – 2009 (som fyller 9 – 19 år i 2018) kan delta i turneringer som spilles i 
hjemmeregionen og i andre regioner.  
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Jenter og gutter født 2010 – 2012 (som fyller 6 – 8 år i 2018) kan delta når turneringene arrangeres 
lokalt (i hjemmeklubb eller naboklubber) i hjemmeregionen når det arrangeres golfaktivitet for 
jenter og gutter 6-8 år. 
 

Medlemskap i golfklubb 

For å delta på Narvesen Tour i klassene 9-12 år, 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.  
 
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 turnering tilrettelegges for at alle som har lyst til å være med kan være med.  
 

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 2018 og link til GolfBox 

Midt-Norge:  
Klubbene i Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag 
 
Vestlandet Nord:  
Klubbene i Sogn- og Fjordane og Hordaland 
 
Vestlandet Sør:  
Klubbene i Vest-Agder og Rogaland + Bjaavann GK 
 
Sør-Østlandet:  
Klubbene i Aust-Agder, Telemark og Vestfold + Kristiansand GK og Kongsberg GK 
 
Østlandet Vest:  
Klubbene i Buskerud, Oslo vest og Asker og Bærum 
 
Østlandet Øst:  

http://golfbox.no/app_livescoring/tour/?language=1044#/customer/873/schedule
http://golfbox.no/app_livescoring/tour/?language=1044#/customer/874/schedule
http://golfbox.no/app_livescoring/tour/?language=1044#/customer/875/schedule
http://golfbox.no/app_livescoring/tour/?language=1044#/customer/876/schedule
http://golfbox.no/app_livescoring/tour/?language=1044#/customer/877/schedule
http://golfbox.no/app_livescoring/tour/?language=1044#/customer/878/schedule
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Klubbene i Østfold, Akershus (minus Asker og Bærum), Hedmark, Oppland og Oslo Nord/Sør/Øst. 
 
PS! En spiller kan delta på Narvesen Tour hvor som helst, også i andre regioner enn i den regionen 
man tilhører.  

 
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 gyldig fra 2016 
- Generelle turneringsbestemmelser 2017 del 1 og 2 
- Narvesen Tour regelkort 2017 
- EGA Handicap System 2016-2019 
- NIFs bestemmelser om doping – NIFs lov kapittel 12 
- NIFs bestemmelser om barneidrett 
- NIFs sanksjons- og straffebestemmelser – NIFs lov kapittel 11 
- Lokale regler  

 

Regelveiledere (dommere) 

Så langt det er praktisk mulig vil NGF oppnevne dommere til Narvesen Tour.  
En golfdommers oppgave på Narvesen Tour er å veilede spillere 13-19 år i golfreglene. Dommerne 
er tilgjengelige ute på banen så husk derfor å spørre dommerne om hjelp når du har et 
regelspørsmål. 
 

Startkontingent 

Startkontingenten er angitt i turneringsinformasjonen i GolfBox. Startkontingenten kan variere 
noe fra klasse til klasse. 
 

Caddie 

I norske juniorturneringer er det forbudt med caddie.  
På Narvesen Tour gjelder caddieforbudet for spillere i aldersklassene 13-19 år, som er definert 
som turnering for juniorer. 
 
Klassene 6-8 år og 9-12 år er definert som en turnering for barn og caddieforbudet gjelder følgelig 
ikke i disse klassene.  

  

http://www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/golfreglene-lokale-regler-og-regelkort
http://www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/golfreglene-lokale-regler-og-regelkort
http://www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/generelle-turneringsbestemmelser
http://www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/junior-tour
http://www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/junior-tour
http://www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/ega-handicap-system
https://lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2015-06-07-1#KAPITTEL_12
https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/
https://lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2015-06-07-1#KAPITTEL_11
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Standard klasseinndelinger 

Mixed = jenter og gutter spiller i samme klasse. 
 

M8 - Mixed 6-8 år 
 

For spillere født 2010-2012 
Spiller 6 korte (25-50-75 m) spesielt tilrettelagte «hull». Ikke nødvendigvis på golfbanen. 
Her er det om å gjøre å treffe «golfmålet». Kan benytte enkelt scorekort eller telling av slag. 
Ingen resultatliste eller rangering av resultater. 

 

M12 - Mixed 9-12 år 
 
For spillere født 2006-2009 
Spiller 9 hull slaggolf (med handicap), på en kort tilrettelagt bane.  
Spillerne må ha gjennomført VTG (Veien til golf) eller tilsvarende. 
Ingen resultatliste eller rangering av resultater. 

 

M19 - Mixed 13-19 år  
 
For spillere født 1999-2005 med handicap 37-54 
Spiller 9 hull slaggolf (med handicap) på korteste slopet bane, ca. 1 500 m over 9 hull. 

 

J15 - Jenter 13-15 år (OoM) 
 
For spillere født 2003-2005 med handicap 36,0 eller lavere 
Spiller 18 hull slaggolf (med handicap) på en bane som er inntil 4 000 m over 18 hull. 

 

G15 - Gutter 13-15 år (OoM) 
 
For spillere født 2002-2004 med handicap 36,0 og lavere 
Spiller 18 hull slaggolf (med handicap) på en bane som er inntil 4 800 m over 18 hull. 

 

J19 - Jenter 16-19 år (OoM) 
 
For spillere født 1998-2001 med handicap 36,0 og lavere 
Spiller 18 hull slaggolf (med handicap) på en bane som er inntil 4 800 m over 18 hull. 

 

G19 - Gutter 16-19 år (OoM) 
 
For spillere født 1998-2001 med handicap 36,0 og lavere 
Spiller 18 hull slaggolf (med handicap) på en bane som er inntil 5 800 m over 18 hull. 
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Spille i annen aldersklasse 

En spiller som er 11-12 år (født i 2006-2007) kan delta i klassen over (J15/G15) forutsatt at 
spilleren har handicap 26,4 eller lavere. Forespørsel om slik flytting gjøres direkte til 
Turneringslederen i arrangørklubben. Denne spilleren (11-12 år) får premie og plassering på 
resultatlisten for J15/G15, men skal ikke rangeres på J15/G15 Order of Merit.  
 
En spiller som er 9-10 år (født i 2008-2009) kan delta i klassen under (6-8 år). Forespørsel om slik 
flytting gjøres direkte til Turneringslederen i arrangørklubben. 
 

Spilleformen Slaggolf (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 scorene er spillerens bruttoresultat for runden. 
 
Spillerens nettoresultat ved 18 hulls runde = bruttoresultat minus Spillehandicap. 
Spillerens nettoresultat ved 9 hulls runde = bruttoresultat minus halvparten av Spillehandicap. 
 
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. 
 

Resultatlister og premiering 

Alle spillere 6-8 år premieres med deltagermedalje. Ev. lister i GolfBox sorteres alfabetisk. 
Alle spillere 9-12 år premieres med deltagermedalje. Ev. lister i GolfBox sorteres alfabetisk. 
 
I klassene 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. 
 
I klassene J15, G15, J19 og G19 premieres også de tre beste i hver klasse med egen medalje, 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.  
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. 
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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. 
 
Det beregnes en OoM for periode 1 – hvor Narvesen Tour turneringene spilt før 4. juni teller. 
En ny (nullstilt) OoM for periode 2 beregnes – hvor Narvesen Tour turneringene spilt 4. juni – 12. 
august teller.  
En ny (nullstilt) OoM for periode 3 beregnes – hvor Narvesen Tour turneringene spilt etter 12. 
august teller. 
 
Fra OoM 1 får et antall spillere (se tabell under) delta i Srixon Tour turnering 4. 
Fra OoM 2 får et antall spillere (se tabell under) delta i Srixon Tour turnering 6. 
Fra OoM 3 får et antall spillere delta i Srixon Tour turnering 1 i 2019. 
 
Ved delte plasseringer (likt antall poeng) på OoM rangeres spillerne etter antall 1. plasser, 2. 
plasser, 3. plasser osv. Hvis fortsatt likt rangeres spillerne etter loddtrekning. 
 
Følgende antall spillere får delta i hhv. Srixon Tour 4 og 6: 
 
   Jenter U15 Gutter U15 Jenter U19 Gutter U19 
Midt-Norge  1  1  1  1 
Vestlandet Nord 1  1  2  3 
Vestlandet Sør 1  1  2  2 
Sør-Østlandet  1  1  2  2 
Østlandet Vest 1  1  3  4 
Østlandet Øst  1  1  3  5 
 
Med 1 (én) spiller menes den best rangerte påmeldte spilleren.  
Hvis den best rangerte spilleren ikke er påmeldt eller har kommet med på Srixon Tour av andre 
grunner enn Narvesen Tour går denne plassen videre til neste påmeldte spiller.  
 
Ovennevnte kvoter er basert på følgende: 
J15 og G15: hver region får én plass hver i begge klasser. 
J19: hver region får et antall plasser ut ifra hvor mange jenter 13-19 år med hjemmeklubb i 
regionen, som deltok på regionens Narvesen Tour turneringer i 2017. 
G19: hver region får et antall plasser ut ifra hvor mange gutter 13-19 år med hjemmeklubb i 
regionen, som deltok på regionens Narvesen Tour turneringer i 2016. 
 
NB! En spiller kan også spille Narvesen Tour i andre regioner enn i den regionen hjemmeklubben 
tilhører. Imidlertid rangeres en spiller kun på Narvesen Tour OoM i den regionen hjemmeklubben 
tilhører, gjennom deltagelse på Narvesen Tour i «hjemmeregionen». De ovennevnte kvotene er 
altså regionens kvoter for regionens spillere. 

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

