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Dette dokumentet forklarer rutinene for hvordan man: 
• Melder seg på til individuelle forbundsturneringer, 

• Melder seg av eller stryker seg fra individuelle forbundsturneringer, og 

• Bekrefter at man skal delta i individuelle forbundsturneringer. 

 

Turneringene disse rutinene gjelder for er: 
• Srixon Tour 

• Garmin Norgescup 

• NM Mid-amatør 

• NM Senior 
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Melde seg på 
Alle påmeldinger må gjøres i GolfBox innen påmeldingsfristen. Husk at det er spillerens 

ansvar å melde seg på innen påmeldingsfristen).  

 

Mulighet for å melde seg på åpner normalt seks uker før hver turnering, og 

påmeldingsfristen til hver turnering er oppgitt i GolfBox. 

 

Alle påmeldinger er bindende. Det betyr at en påmeldt spiller, som kommer med i 

turneringen, forventes å delta. 

 

Etter at påmeldingsfristen er gått ut er det ikke lenger mulig å melde seg på i GolfBox. Denne 

funksjonen er da deaktivert. 

 

NB! Ved påmelding skal alltid medlemsnummeret i hjemmeklubben benyttes. 

Hjemmeklubben er den klubben spilleren representerer i turneringer. 

 

Melde seg av – FØR påmeldingsfristen 
Hvis en påmeldt spiller finner ut at han/hun allikevel ikke skal delta i turneringen, må 

spilleren melde seg av. Dette gjør spilleren selv i GolfBox.  

NB! Dette er bare mulig før påmeldingsfristen. 

 

Stryke seg – ETTER påmeldingsfristen 
Hvis en påmeldt spiller finner ut at han/hun allikevel ikke skal delta i turneringen – og dette 

skjer etter påmeldingsfristen - må spilleren stryke seg. Dette gjør spilleren ved å sende en e-

post til turnering@golfforbundet.no  

Hvis startkontingenten blir refundert trekkes kr. 50,- i transaksjonsgebyr. 

 

Deltagerliste 
I hver turnering er det et begrenset antall plasser, og som oftest er det flere påmeldte 

spillere enn det er plass til i turneringen. 

 

Normalt i løpet av én virkedag etter påmeldingsfristen setter NGF opp deltagerlisten til 

turneringen. Dette gjøres ved å rangere alle påmeldte spillere iht. gjeldende 

kvalifiseringsprinsipper.  

Deltagerliste er listen over de som er kvalifisert til å delta. 

 

Reserveliste 
Spillere som ikke er godt nok rangert til å komme med i turneringen (på deltagerlisten), 

kommer på en reserveliste. 

Hvis spillere på deltagerlisten strykes, kommer reserver fortløpende inn i turneringen. 
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Både deltagerliste og reserveliste offentliggjøres i GolfBox, og disse listene oppdateres ved 

hver endring. En reserve kan dermed følge med på sin rangering fra dag til dag. 

 

Bekrefte deltagelse (kvalifiserte spillere) 
Til hver individuell forbundsturnering er det normalt at opp mot 10% av spillerne på 

deltagerlisten av ulike årsaker allikevel ikke skal delta.  

Dette kan være årsaker som dukker opp, f.eks. skole/eksamen, skade/sykdom, skal spille en 

annen turnering i stedet o.l.  

 

Men det er også påmeldte spillere som ikke melder seg av turneringer de er påmeldt til, selv 

om de på forhånd vet at de ikke skal spille.  

 

For å vite hvem og hvor mange som faktisk kommer til å delta, og for at reserver skal ha en 

rimelig sjanse til å komme med i turneringen, må alle spillere på deltagerlisten bekrefte at de 

skal delta. Dette på grunn av ovenstående. 

 

Bekrefte deltagelse gjøres på følgende måte: 
Når deltagerlisten er offentliggjort (normalt i løpet av én virkedag etter påmeldingsfristen) 

får alle spillerne på deltagerlisten en e-post med informasjon om at de har kommet med, at 

de må bekrefte at de skal delta, og når fristen for å gjøre dette er. 

 

Å bekrefte deltagelse gjøres enkelt ved at spilleren betaler startkontingenten sin i GolfBox. 

Fristen for å bekrefte deltagelse (betale startkontingenten) er normalt seks dager. Denne 

fristen (dato og klokkeslett) er oppgitt i e-posten spilleren mottar. 

 

Når fristen for å bekrefte deltagelse (betale startkontingenten) er gått ut, strykes spillere 

som ikke har bekreftet at de skal delta (har betalt startkontingenten).  

 

NB! Det er ikke mulig å bekrefte deltagelse (betale startkontingenten) før deltagerlisten er 

satt opp (etter påmeldingsfristen). 

 

Dersom en spiller av ulike årsaker, f.eks. tekniske problemer, ikke klarer å bekrefte sin 

deltagelse (betale startkontingenten i GolfBox) innen den oppgitte fristen, må spilleren 

kontakte NGF på turnering@golfforbundet.no innen den oppgitte fristen, for ikke å bli 

strøket. 

 

Hvordan blir spillerne informert? 
All informasjon fra NGF til spillerne foregår primært på e-post.  

Alle e-poster sendes (bare) til den e-post adressen som er angitt i spillerens profil i GolfBox. 

Avsender er turnering@golfforbundet.no 
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Dersom en spiller som står på deltagerlisten eller reservelisten i GolfBox ikke har mottatt e-

post, skyldes dette enten at e-posten har gått i mottakers søppelpost eller at det er en feil i 

spillerens registrerte e-post adresse i GolfBox. 

 

Spillere på reserveliste 
Også spillere på reservelisten mottar en e-post med informasjon om at de står på 

reserveliste. 

Spillere som står på reservelisten og som vet at de ikke kommer til å takke ja til en plass hvis 

det blir tilbudt, oppfordres til å sende en e-post til turnering@golfforbundet.no for å stryke 

seg fra reservelisten. Da ser andre reserver at de rykker oppover på reservelisten. 

 

Innkalling av reserver 
Dette foregår primært på e-post. Reserven får da tilbud om plass i turneringen og må straks 

svare på tilbudet. Hvis reserven ikke svarer, går tilbudet til nestemann på reservelisten. 

Etter kl. 16.00 dagen før første konkurransedag innkalles ikke lenger reserver.  

 

Stand-by reserver 
Spillere på reservelisten kan ta kontakt med TD for å stille opp tidlig på første 

konkurransedag som stand-by reserve. Merk at stand-by-reserver alltid rangeres etter 

plassering på reservelisten. 

 

Se konkurransebestemmelsene for den aktuelle turneringen for å se om det er ev. 

restriksjoner rundt hvordan en stand-by reserve kan komme inn i turneringen. 

 

NB! Spillere i U15 klassene på Srixon Tour kan ikke stå som stand-by-reserve, og kan ikke 

komme inn i en Srixon Tour turnering som stand-by-reserve.  

 

Glemt å bekrefte deltagelse? 
En spiller som har glemt å bekrefte sin deltagelse, og som har blitt strøket, men som ønsker 

å delta, kan ved å kontakte NGF på turnering@golfforbundet.no bli satt nederst på 

reservelisten, alternativt inn igjen på deltagerlisten forutsatt at det er ledig plass i 

turneringen, og ingen spillere på reservelisten. 

 

Glemt påmelding? 
En spiller som har glemt å melde seg på i GolfBox, innen påmeldingsfristen i GolfBox, kan 

sende en påmelding til turnering@golfforbundet.no  

 

Spilleren kan få plass i turneringen hvis det er ledig plass. Hvis det ikke er ledig plass, blir 

spilleren plassert nederst på aktuell reserveliste. 

 

Spillere som melder seg på etter påmeldingsfristen rangeres etter «først til mølla» 

prinsippet. 
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