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Om klubbmesterskapet  

Klubbmesterskapet er det sportslige høydepunktet for Fana Golfklubb – her skal mestere kåres. 
Det offisielle klubbmesterskapet består av en dameklasse og en herreklasse. Det er i disse klassene 
vi kårer klubbens beste spillere. Dame- og herreklassen er åpne klasser, hvor alle klubbens 
medlemmer kan delta, gitt at man oppfyller handicapkravene. Med bakgrunn i bestemmelsene om 
barneidrett er det en nedre aldersgrense for deltagelse på 13 år.  

I tillegg til disse klassene er det egne klasser for hhv. damer og herrer i alder 11-19 år (Junior), 50-
99 år (Senior) og 65-99 år (Eldre Senior). Man kan delta i klassen Senior selv om man er 65 år eller 
eldre.  
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Generelle regler og bestemmelser 

Klubbmesterskapet spilles etter:  

• Golfreglene gyldig fra 2019 

• Fana Golfklubbs lokale regler 

• NIFs bestemmelser om barneidrett og idrettens barnerettigheter 

• NIFs bestemmelser om doping – NIFs lov kapittel 12 

• Turneringens lokale regler, som går foran dersom det er konflikt med Fana Golfklubbs 
lokale regler. 

 
Det anbefales at alle spillere laster ned regelappen.  

Klasseinndeling 

Det er spillerens handicap ved påmeldingsfristen som gjelder. Endringer etter dette påvirker ikke 
mulighetene til å delta.  
 

Klasse  Alder Handicapkrav Utslagsted 

Herre  13-99 år ≤ 18,5 51 

Dame  13-99 år ≤ 26,0 43 

Junior gutter  11-19 år ≤ 26,0 48 

Junior jenter 11-19 år ≤ 26,0 38 

Senior herre  50-99 år  ≤ 36,0 48 

Senior dame 50-99 år ≤ 36,0 38 

Eldre senior herre 65-99 år ≤ 36,0 43 

Eldre senior dame 65-99 år ≤ 36,0 38 

 
En spiller regnes å ha den alder man fyller det aktuelle året. Eksempelvis regnes en spiller som 13 
år når klubbmesterskapet spilles, uavhengig av om spilleren fyller 13 i mars eller november. 

Valg av klasse  

En spiller kan ikke delta i flere klasser, men en spiller kan være kvalifisert for flere klasser, og kan 
da melde seg på i flere klasser samtidig. Ved påmelding i flere klasser må spilleren angi hvilken 
klasse som er første prioritet i kommentarfeltet. Valg av klasse (og prioritering) kan ikke endres 
etter påmeldingsfristen.  

Påmelding  

Påmelding gjøres i Golfbox senest tirsdag kl. 18.00 den samme uke som klubbmesterskapet spilles. 
Det tillates ikke påmeldinger etter fristens utløp. 
 
 

https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/pages/the-rules-of-golf
https://www.fanagolf.no/banen/lokale-regler-og-etikette/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/bestemmelser-om-barneidrett/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/tromsogfinnmark/arkiv/finnmark-idrettskrets/barn-og-ungdom/idrettens-barnerettigheter/
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/juss/lover/nifs-lov-1.1.2020.pdf
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Deltagerliste og reserveliste 

Etter påmeldingsfristen setter Turneringsleder opp deltagerlisten, som rangeres etter handicap. 
Denne vil være synlig i Golfbox senest kl. 10.00 to dager etter påmeldingsfristen. Spillere som ikke 
kommer med på deltagerlisten settes på reservelisten. Reservelisten rangeres etter handicap. 
 
Når en spiller på deltagerlisten strykes, settes første reserve i den aktuelle klasse inn på 
deltagerlisten. 

Avmelding etter påmeldingsfristens utløp 

Avmelding etter påmeldingsfristens utløp gjøres pr email til Turneringsleder så raskt som mulig. 
Kontaktinformasjon til Turneringsleder er oppgitt i Golfbox under Info/Kontaktpersoner. 

Stand-by reserve  

Spillere på reservelisten som ikke har fått plass på startlisten kan stille opp første turningsdag og 
melde seg til Turneringsleder som stand-by reserve. En stand-by reserve kan kun komme inn i 
turneringen dersom det blir ledig plass i den klassen hun/han står på reservelisten til.   

Startkontingent og greenfee 

Deltagerne betaler startkontingent i proshop før turneringsstart første dag. Medlemmer uten fri 
spillerett i sitt medlemskap betaler samtidig greenfee. Beløp for startkontingent og greenfee er 
angitt i Golfbox.  

Startfelt og cut  

Klubbmesterskapet har begrenset antall plasser. Runde 1 består i utgangspunktet av inntil 129 
spillere, men Turneringsleder kan utvide startfeltet til inntil 172 spillere. Det er cut etter runde 1, 
slik at runde 2 består av inntil 84 spillere. Tabellen under angir hvor mange spillere det i 
utgangspunktet er plass til i hver klasse (tallene i parentes dersom 172 spillere).  
 
 

Klasse  Runde 1 Runde 2  

Herre  36 (48) 24 

Dame  9 (12) 6  

Junior gutter  9 (12) 6  

Junior jenter 9 (12) 6  

Senior herre  36 (48) 24  

Senior dame 9 (12) 6 

Eldre senior herre 12 (16) 6 

Eldre senior dame 9 (12) 6 

SUM 129 (172) 84 

 
Ved cut gjøres rangering av delte plasser basert på matematisk avgjørelse, altså siste 9, 6, 3, og 1 
spilte hull. Dersom det enda ikke er avgjort avgjøres det ved loddtrekning. Dersom ikke alle 
plassene i en klasse brukes kan Turneringsleder velge å utnytte disse plassene i en annen klasse.  
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Startrekkefølge og trekning  

I runde 1 er det fri trekning innen hver klasse, og det settes opp 3-baller, evt. 4-baller dersom 
Turneringsleder beslutter dette. Det spilles med løpende start fra hull 1, og første start er kl 08.00. 
Siste start er kl 15.00 (gitt fullt startfelt).  
 
Runde 2 trekkes normalt etter klassevis lederballprinsipp. I finalerunden starter nedre del av 
resultatlisten etter runde 1 fra hull 1 og øvre del av resultatlisten etter runde 1 fra hull 10, med en 
så kalt u-trekning. Ved fullt startfelt starter alle deltagere i klassene med færrest spillere på hull 1. 
Lederscoren i eldre senior herrer, senior damer, junior jenter og junior gutter avgjør hvilke klasser 
som starter på hull 1 og hull 10. De to klassene med best lederscore starter på hull 10. Spillerne på 
den øverste delen av resultatlisten av herre- og dameklassen skal starte på hull 10.   
 
I finalerunden skal klassene med inntil to baller gå etter hverandre. I klasser med mer enn to baller 
skal tre lederballer gå etter hverandre. Lederscoren etter runde 1 avgjør om det er herrene eller 
dame som går sist. Klassen med lavest lederscore går sist.  
 
Turneringsleder kan i begge runder sette spillere fra ulike klasser i samme ball, forutsatt at disse 
spiller fra samme utslagsted (f.eks. Senior Dame og Eldre Senior Dame). TL kan også beslutte andre 
tilpasninger av startrekkefølge dersom antall deltagere i de ulike klassene gjør at det er fornuftig. 

Startlister  

• Startliste for runde 1 offentliggjøres i Golfbox senest kl 16.00 dagen før runde 1.  

• Startliste for runde 2 offentliggjøres i Golfbox så snart som mulig etter at resultatene fra 
runde 1 er klare.  

• Startliste henges også på informasjonstavle ved inngangen til klubbhuset.  

Livescore og scorekort 

Det er forventet at livescore føres av score av en spiller i ballen. Signert scorekort skal leveres i 
angitt scorekortmottak umiddelbart etter at hver runde er ferdigspilt.  

Resultatliste 

Dersom to eller flere deler førsteplassen, skal det spilles et hull for hull omspill for å kåre en 
vinner. Dette gjelder bare spill om førsteplassen i hver klasse. Turneringsleder avgjør på hvilket 
hull omspill skal foregå. På premielisten (1-3. plass) skal øvrige like resultater beregnes etter 
matematisk metode (siste 18, 9, 6, 3, og 1 ordinære hull). Premiene fordeles etter denne 
premielisten. Øvrige like plasseringer deles.  
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Premiering og premieutdeling  

I tillegg til vandrepokal til klassevinner og pokal til de tre beste, premieres de beste i hver klasse 
etter turneringsresultatet (brutto score) med gavekort/premie fra proshop som følger (2022): 
 
 

Klasse  1. plass 2. plass 3. plass 
Herre og Dame Kr 2000 Kr 1200 Kr 750 

Senior og Eldre Senior (HD) Kr 1000 Kr 600 Kr 350 

Junior G/J  1 dz ProV1 - - 

 
 
Ved få deltagere i den enkelte klasse premieres deltagerne med gavekort som følger:  

▪ 1-4 deltagere: Kun 1. plass premieres 

▪ 5-7 deltagere: 1. og 2. plass premieres 

▪ > 7 deltagere: 1. – 3. plass premieres 

 
 
I klasser med flere enn fem deltagere premieres spilleren med laveste netto score på en valgfri 
runde i turneringen (f.eks. baller).  
 
 
Premieutdeling gjøres klassevis ettersom klassene er ferdigspilt, men slik at premiering av begge 
kjønn i hver klasse skjer samtidig. 


