
   
 
 

Turneringsserien for Norges beste juniorer har nå skiftet navn til Srixon Tour og NGF er stolte av å ha 

med Srixon på laget. Srixon Tour 2017 består av totalt åtte turneringsomganger og tidligere spillere 

vil kjenne igjen det meste fra før. 

Det er nå i første omgang tre dokumenter om Srixon Tour som publiseres. Her finner man både viktig 

og nyttig informasjon. 

Dokumentet «turneringsbestemmelser» forklarer viktige bestemmelser og rutiner og hva man som 

spiller må tenke på og være nøye på. Det aller meste er kjent fra før, men dokumentet er forsøkt 

skrevet på en slik måte at det skal være enklere å sette seg inn i hvordan det er og hvorfor det er slik. 

Dette dokumentet må også leses grundig av foreldre/ledere. 

Dokumentet «kvalifiseringsprinsipper» viser hvordan man kvalifiserer seg til de enkelte turneringene 

og hvor mange spillere som kommer inn ut ifra ulike kriterier. Ut ifra dette kan man planlegge årets 

Srixon Tour sesong og hvilke prestasjoner som må til for å kvalifisere seg og hvilke turneringer man 

bør satse på, både på Srixon Tour og Narvesen Tour. 

Dokumentet «modell kvalifisering» viser en enkel oversikt over fra hvilke OoMs og fra hvilke 

turneringer man kvalifiserer seg til de forskjellige Srixon Tour turneringene.  

Informasjon og kommunikasjon med spillerne og lederne er veldig viktig, men også veldig 

utfordrende. I forbindelse med golfturneringer for elitespillere er det mange regler, bestemmelser, 

rutiner, tidsfrister og annet å forholde seg til og det er vanskelig å ha full oversikt til enhver tid. 

Fortsatt vil e-post til spillerne (til den e-post adressen som er registrert på spillerens profil i GolfBox) 

og Facebook være de to viktigste informasjonskanalene. Vi jobber også med et Srixon Tour 

nyhetsbrev (som man kan abonnere på og få på e-post) og en abonnementsløsning hvor 

foreldre/ledere kan motta den samme informasjonen som sendes til spillerne i forbindelse med hver 

turnering. Dette kommer vi tilbake til når det nærmer seg sesongstart. Å abonnere på nyhetsbrev 

eller spillerinformasjon blir selvsagt gratis. 

På Srixon Tour er det et begrenset antall plasser i hver turnering og for alle spillere som ønsker å 

utvikle sin golf for å kunne konkurrere på Srixon Tour i fremtiden er det Narvesen Tour som gjelder. 

På Narvesen Tour i 2016 hadde vi en generell stor økning i forhold til tidligere regionale 

juniorturneringer. Hovedfokus for Narvesen Tour er fortsatt rekruttering og bredde, men det er også 

en arena hvor de bedre spillerne skal utvikle sin golf for å kunne ta steget opp til Srixon Tour senere.  

Ikke bare var det flere juniorer som konkurrerte på Narvesen Tour i 2016 sammenlignet med 

tidligere, men juniorene konkurrerte også mer. Jo flere som spiller Narvesen Tour, uavhengig av 

alder, kjønn, nivå eller tidligere turneringserfaring, jo flere spillere blir bedre og får muligheten til å 

prestere på Srixon Tour senere. Det er viktig at spillere som allerede er kvalifisert til Srixon Tour også 

spiller Narvesen Tour. Det er to grunner til det, både som forbilder for de som kommer bak, men 

også for å få mest mulig konkurranseerfaring og konkurransetrening og å spille under press.  

Husk at ingen er «for gode» for Narvesen Tour! 

Vi ser frem til en ny og spennende golfsesong og gleder oss til å se noen av verdens beste juniorer 

konkurrere på Srixon Tour. 

Med vennlig hilsen Norges Golfforbund. 


