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Endelig er ventetiden over og vi kan igjen starte opp våre ukentlige seniorturneringer. 

Riktig nok gjelder spesielle regler for å kunne gjennomføre turneringene og vi vil 

derfor inntil videre følge de retningslinjer som gjelder under restriksjoner for Covid-19.  

 

1. Turneringen er kun tillat for Onsøy Golfklubbs seniorer. 

2. Turneringene er handicap-tellende og for vår interne Orders Of Merit. 

3. Det spilles i samlet klasse damer og herrer med premiering av beste dame. 

4. Startavgift kr. 50.00 betales på Vipps nr. 91554244 (Terje Selnes) ved 

påmelding til turneringen. Husk å merke avsender. 
5. Påmelding i golfbox innen kl. 12.00 dagen før turneringen. 

6. Starttid offentliggjøres kl.16.00 dagen før. 

7. Alle starter fra hull 1 med angitt starttid med oppmøte ca. 15. min. før start. 

8. Ingen ansamling før eller etter turnering.  

9. Ingen premieutdeling etter turnering, men de som skal premieres vil få dette 

ved utdeling av scorekort på neste turnering. 

10. Da det ikke er lov å bytte scorekort vil personen med lavest handicap i flighten 

bli kaptein og henter 1 scorekort som er gjeldende for alle i flighten.  

11. Kapteinen eller den de blir enige om fyller ut score for alle. 

12. Husk å merke på kortet: Navn på spiller 1-2-3-4 i feltet nederst på scorekortet. 

13. Scorekort skal ikke undertegnes eller attesteres. 

14. Scorekort ønskes levert med bilde tatt med mobiltelefon og sendes turnerings 

ansvarlige telefon 97116726.   

15. Bruk av golfbil, kun 1 person pr. bil. Må bestilles i resepsjonen av den 

enkelte. 
16. Ellers gjelder de vanlige korona-retningsregler på banen med bla. 2 meters 

avstand, ingen raking i bunker, hulle ut med flagget i koppen o.l. 

Mer info kan lese her: https://www.golfforbundet.no/assets/ngf/files/klubb/organisasjon/korona-

plakat-retningslinjer-m-hcp.pdf 

https://www.golfforbundet.no/assets/ngf/files/klubb/organisasjon/korona-plakat-retningslinjer-m-hcp.pdf
https://www.golfforbundet.no/assets/ngf/files/klubb/organisasjon/korona-plakat-retningslinjer-m-hcp.pdf


Side 2 
 

Se ellers turnerings-informasjon ved påmelding til turneringen i golfbox. 

Vi starter opp vår første turnering torsdag 7 mai med første start fra kl. 9.30 

Påmelding åpner 2 mai i golfbox og avsluttes 6 mai kl 12.00. 

PS! de som ikke har betalt startavgiften (Vipps) innen påmeldingen avsluttes, 
vil ikke få starttid til turneringen. 

Alle klubbens seniorer 50+ er hjertelig velkomne til våre turninger og vi håper 
mange har lyst til å delta.  

 

Vårt humoristiske hjørne!  
 
Doktor! 

Det må være noe galt med mannen min. Jeg kan snakke til han i timevis uten at det 
virker som om han hører et ord av det jeg sier. 

Det er ingen sykdom det frue, det er et talent det!! 

 

 

 

Seniorkomiteen. 

   


