
Turneringsbestemmelser 

 

BEST MARRIED LOVERS 

LØRDAG 4. SEPTEMBER 2021 

 
Turneringen er åpen for alle gifte / samboende par.  

 

Spilleform:  

Greensome over 18 hull. . Hcp 1/2 av parenernes sammenlagte spillehandicap 

 

Hvert lag består av to spillere.  

Begge spillere slår ut en ball. Det velges en ball å spille videre på og det slås annenhver gang. Det kan fritt 

velges hvem av disse som skal slå ut først, men ta hensyn til spillehastigheten der dette er nødvendig. 

Turneringen spilles ifølge Golfreglene, NGFs turneringsbestemmelser og lokale regler. 

 

Det skal ikke benyttes provisorisk ball fra utslagsstedet, men er lov når det er valgt en ball. 

Hvis begge ballene går ut, må man velge en av ballene, som laget dermed forholder seg til, og den andre 

spilleren spiller ut på nytt med lagets 3. slag. 

 

Straffeslag påvirker ikke spillerekkefølgen, regel 29.1.  

Dersom ballen må droppes skal dette gjøres av den som skal slå det neste slaget, se regel 20.2a. 

Minner om regel 8, å gi råd er lov partnerne i mellom. 

 

I Greensome er det IKKE krav til at en spiller skal ha tellende utslag. 

 

Spill i feil rekkefølge, regel 29.3. 

Dersom den valgte ballen spilles av feil spiller, pådras det 2 straffeslag. Alle slag som er slått etter at feilen 

oppsto skal kanselleres og ballen skal droppes nærmest mulig det stedet der feilen oppsto, på greenen skal 

ballen plasseres og spilles videre i korrekt rekkefølge. 

Dersom feilen ikke korrigeres før en av spillerne slår ut på neste utslag, eller dersom det skjer på det siste 

hullet og de begge forlater greenen uten å si at feilen skal rettes, vil begge spillerne bli diskvalifisert. 

 

Shotgun start kl. 13.00. Registrering senest kl. 12.30.  

 

Nærmest tauet:    Hull 3, 

Nærmest flagget: Hull 2, ballen må ligge på greenen. 

 

Start kontingent:  

Kr. 300.- pr. par 

Medlemmer uten spillerett: + kr. 200,- i greenfee. 

 

Påmelding: 

Påmelding Golfbox eller SMS 91107549  innen onsdag 01.09.21. kl.18.00 

 

Premiering: 

Premieutdeling bli på festen om kvelden.  

 

Turneringsleder: Steinar Vatnedal, mob. 91107549 

 

 

 
 

 


