
 
 

Velkommen til Eiksmarka Open 2020 på Grini Golfklubb 20.9. 

Nedefor er viktig informasjon som må leses før du kommer til Grini Golfklubb. 

Din starttid er sendt i en annen epost den 18. september kl. 20:00. 

Det er 128 deltakere fordelt på 32 lag. Turneringsreglene følger nedenfor.  

Det vil bli premiering til de fem beste lagene, samt til vinnerne av de ulike 

konkurransene på banen. Av Covid19 hensyn blir det ingen felles premieutdeling. De 

som vinner premier henter disse på golfklubben i proshopens åpningstider innen 1. 

oktober.  

Vi håper du vil støtte opp om barne- og ungdomsarbeidet i Grini Golfklubb ved å gi 

en gave eller utfordre klubbens pro i en konkurranse på hull 9. Turneringen 

arrangeres av juniorkomiteen.  

Stor takk til alle sponsorene og dere som skal delta i turningen. Velkommen. 

 

Hull 
nr.  Sponsor Aktivitet 

1 Sign On Turneringsregler og smittevern 

2 Fossum IF Nærmest pinnen 

3 Kjekstad GK  Drive accuracy 

4 Grini Proshop Lengste drive 

5 Grini Hjemmebakeri Servering 

6 Ringi Eagle konkurranse 

7 Grini Golf Cafe Lengste drive 

8 Grini Proshop Lengste putt 

9 Grini Golf Academy - Jørn Johnsen Beat the pro - Nærmest pinnen 

 

  



 

Turneringsregler for Eiksmarka Open 2020 

  Vi spiller etter NGFs regler og Grini Golfklubbs lokale regler 

Her følger øvrige turneringsregler 

 

Covid 19 

Vi registrerer oss i proshop kun 30 minutter før starttid og betaler med kort/vipps 

Vi møter til start ved utslag hull 1 nøyaktig 10 minutter før start 

Vi holder minst en meter avstand til med- og motspillere 

Vi spiller alltid på vår egen ball og bruker kun våre egne pegger  

Vi lar hullflagget stå i ro 

Vi drar fra klubbhuset innen 30 minutter etter runden/turneringen er ferdig 

 

Spill 

Vi spiller 9 hull Texas Scramble 

Vi er fire spiller på laget og velger selv rekkefølgen vi ønsker å spille 

Vi må bruke minst ett utslag fra hver spiller på laget i løpet av turneringen  

Vi velger hvilket utslag vi ønsker å bruke, og spiller bestball ut hullet 

Vi setter en peg/markør 10 cm t.h. for den ballen vi velger å spille 

Vi reparerer nedslagsmerker, og oppholder oss minst mulig på greenene og 

utsalgsstedene 

Vi som er på lag spiller raskt, effektivt og leter aldri mer enn 3 min. etter en ball 

Vi fører scorekort som vi signerer og leverer umiddelbart etter runden (i klubbhuset) 

 

Generelt 

Vi har godt humør og hjelper hverandre her på Eiksmarka  

Vi spiser (eller tar med) mat fra Grini Golf Cafe etter runden 

Vi støtter Grini Junior Team når vi deltar i turneringen og innlagte konkurranser 

Lagene som vinner premier henter disse i proshopen før 27.9  

Vi kontakter turneringsleder på tlf 922 40 322 ved behov 



 
 

 

 

Eiksmarka Open 2020 

Informasjon og sikkerhet 

 

Avstandsmerking:  200 m (hvit), 150 m (gul) og 100 m (rød) markering i fairway 

eller rough er angitte mål til greensenter. 

Hull 4 og 5: Ved utslag, vær spesielt oppmerksom! Fairwayene ligger tett på 

hverandre. Hull 5 har fortrinnsrett. 

Hull 7: Ved utslag, vær oppmerksom på spillere på green 8 (til høyre). Forviss deg 

og om at det ikke er spillere på fairwayen mellom 200 m staken og greenområdet før 

du slår inn i området. 

Hull 8: Ved blindslag over bakketoppen (ved 150 m merket) må du forvisse deg om 

at det ikke er spillere eller baneansatte på green eller greenområdet før du spiller inn. 

Lytt til bjellen!! Se etter klarsignal fra forecaddie/golfverten på utslag 1, om han/hun 

står der. Når alle har forlatt greenen, ring i bjellen!! 

Hull 9: Si ifra omgående til administrasjonen eller pro-shop dersom du slår ballen 

over nettet. 

 

Kontaktinformasjon: 

Turneringsleder (TL)  Gunnar Marius Bjelke  Mobil: 922 40 322 


