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Turneringsbestemmelser: 
Turneringen kan spilles i tre individuelle mixed klasser med fri trekning (Presidentens Pokal), eller 
Scramble, eller begge alternativer.  
 
Turneringen spilles etter: 

 Golfreglene 

 Generelle turneringsbestemmelser 2017 

 EGA Handicap System 

 NIFs bestemmelser om doping § 12 

 NIFs bestemmelser om barneidrett 

 NIFs straffebestemmelser § 11 

 Lokale regler 
 
Presidentens Pokal: 

 Klasse 1: Handicap          - 11,9 damer og herrer trekkes sammen.  

 Klasse 2: Handicap  12,0 - 24,9 damer og herrer trekkes sammen.  

 Klasse 3: Handicap  25,0 - 36,0 damer og herrer trekkes sammen.  
NB! Spillere med klubbhandicap 37-54 spiller i klasse 3 med maks. handicap 36,0.  

 

 Klasse 1-3 spilles 18 hull Stableford med fullt Spillehandicap.  

 Det spilles fra klubbtee (herrer fra tilsvarende gult og damer fra tilsvarende rødt).  

 Ved like resultater går spilleren med lavest Spillehandicap foran. 
o Ved fortsatt likt gjelder matematisk metode. 
o Ved fortsatt likt foretas loddtrekning 

 Turneringen er åpen for amatører og profesjonelle.  

 Alle klubber med slopet 6, 9 eller 18 hullsbane kan arrangere delen av klubbturneringen som 
inngår i Presidentens pokal.  

 NB! For deltagelse i Presidentens pokal kreves det EGA turneringshandicap og 
arrangørklubber kan ikke sende inn resultater for deltagere uten EGA turneringshandicap.  
 

Pink Cup Scramble: 

 Fire spillere danner et lag som spiller Scramble. Lagets Spillehandicap er 10 % av lagets 
sammenlagte Spillehandicap.  

o Ved tremannslag er lagets Spillehandicap 15 % av lagets sammenlagte Spillehandicap, 
o Ved tomannslag er lagets Spillehandicap 25 % av lagets sammenlagte Spillehandicap.  

 Ved like resultater går laget med lavest Spillehandicap foran. 
o Ved fortsatt likt gjelder matematisk metode. 
o Ved fortsatt likt foretas loddtrekning 

 Alle klubber kan delta i Scrambleturnering. 
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Startpakke:  
Alle deltagere vil motta en deltagergave. 
 
 
Funksjonærpakke:  5 funksjonærbuttons 
    Plakater A3 og 50x70 
    Pink Cup ballonger 
     
Påmelding og resultatrapportering 
Klubben MÅ bruke de elektroniske skjemaene for både påmelding og resultatrapportering på NGFs 
hjemmesider. Påmelding må gjøres senest 30. april for å motta materiell for arrangør og spillere. 
Umiddelbart etter turneringen må resultatrapportering fylles ut på nett.  
 
Innbetaling av innsamlet beløp:  
Innsamlet beløp overføres konto: 6219 05 64377 i Nordea, må merkes «Pink Cup» 
NB! Husk også å melde inn resultatene elektronisk i eget skjema 
 
De klubbene som samler inn mest penger gjennom startkontingent og annen aktivitet inviteres til 
landsfinalen. 
Nytt av året er at den klubben som samler inn mest penger i 2017 vil vinne en dronefilm av banen sin. 
Se mer info i nyhetsbrev fra NGF. 
Årets landsfinale spilles på Miklagard GK, som en del av golfuken Viking Challenge. Rett etter 
premieutdelingen for Challenge Tourturneringen vil dermed finalistene slippe til på banen. 
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