
Hei, 

NGF har fra 18. juni gjennomført noen lettelser i koronarestriksjonene, men husk: Det er den enkeltes ansvar 

at alle kan spille trygt. 

Flagget kan tas ut av hullet. På hvert hull kan én av spillerne i hver gruppe ta flaggstangen ut av hullet ved å 

benytte et rent håndkle, klut eller annen liknende gjenstand som forhindrer direkte berøring av flaggstangen. Den 

samme spilleren som tok flaggstangen ut, må sette den tilbake i hullet ved å benytte samme gjenstand. 

 

Reviderte regler gjelder fra 18. juni, se nyhetsbrev: https://www.golfforbundet.no/ngf-nytt/nye-lettelser-i-

koronarestriksjonene 

Instruks og veiledning for NSGs turneringer 

Er du frisk og rask uten hoste, luftveisproblemer, feber eller andre symptomer på Covid 19, er du velkommen til 

å delta i NSGs turneringer.  

Spillere i karantene tillates naturlig nok ikke å delta. Spillere som påviselig ikke er friske eller i karantene blir 

vennlig, men bestemt fratatt retten til å delta med anmodning om å reise hjem.  

Diskvalifisering og startnekt. Dersom det i løpet av eller etter runden fremkommer at en spiller er i karantene, 

blir spilleren diskvalifisert og ilegges startnekt i NSGs arrangementer i en måned. 

 Fra 18. juni gjelder følgende på NSGs turneringer. 

1. Greenfee og startavgift betales i Proshop. Premiesjekker kan benyttes. 

2. Scorekort deles ut i Proshop eller ved start. 

3. Alle spillere i ballen mottar scorekort. En spiller legger inn score for samtlige spillere i ballen på et 

scorekort.  

4. En spiller (avklares før start) legger inn score på mobil for samtlige spillere i ballen. 

5. Etter ferdigspilt runde skal scorekortet med score på alle spillerne i ballen og registrert score på mobil 

kontrolleres med alle spillere til stede. Om det senere oppstår uenighet om en score på et hull, er det score på 

scorekortet som gjelder.  

Scorekortet som skal være signert av samtlige spillere, leveres ved scorekortmottaket. 

6. Den ansvarlige ved scorekortmottaket skal umiddelbart låse den relevante ball for score utenfra, så snart 

scorekortet for spilleren er avlevert. 

7. Om en ball har problemer med å få lagt inn score på mobil, må ballen søke hjelp til å få dette utført før 

scorekortet leveres. 

Oppskrift scoreregistrering på mobil: Klikk på tilsendt link, da kommer du inn på ENTER SCORES eller du 

må åpne nettadresse. Klikk på ENTER SCORES, og alle spillere i ballen kommer opp på hull 1. Trykk «Enter» 

på øverste spiller, og tall-tastatur kommer opp. Legg inn hullscore på denne spiller, og legg fortløpende inn 

hullscore på de øvrige spillere i ballen, i rekkefølge ovenfra og nedover. Når alle spillernes score er lagt inn for 

hull 1, vil bildet automatisk gå til hull 2 osv.  

Dersom en spiller har hullscore 10, legger man først inn 9. Trykk deretter på 9 tallet som er lagt inn. Tall-

tastaturet kommer da opp igjen, og trykk så på +1. Da skal spilleren stå med hullscore 10.  

Dersom en spiller ikke møter til start eller avslutter turneringen før 18 hull er gjennomført, registreres «9» som 

score på alle hull som ikke er spilt. 
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