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NM-lag 2019 – Pitch & Putt 

Turnering over 72 hull 

Inngår i Norwegian Masters - kvalifisering til Lag-VM 2020 

KRISTTORNSKOGEN GOLFPARK 01. – 02. juni 

Program 

Fredag 

➢ Kl. 12:00 - 19:00   Innspill 
➢ Kl. 19:00 - 22:00 Sosial samling - enkel matservering.  

o Sal av brus (de som vil ha øl eller vin tar det med selv). 
o Trekking av flighter 

 Lørdag 

➢ Kl. 09:30  Oppmøte/registrering 
➢ Kl. 10:00  18 hull Single 
➢ Kl. 13:00  Lunsj 
➢ Kl. 14:00  18 hull Foursome 
➢ Kl. 17:00  9 hull  Fourball  

 
Søndag 

➢ Kl. 09:30  Oppmøte 
➢ Kl. 10:00  9  hull Fourball 
➢ Kl. 11:30  Enkel lunsj 
➢ Kl. 12:00  18 hull Foursome 
➢ Kl. 15.30  Premieutdeling 

 
Spill/regler:  

Maksimalt 40 deltakere(20 lag) 

Single – 18 hull slagspill 

Alle spillerne spiller på hver sin ball, begge resultatene er tellende, og 

sluttresultatene for hvert lag legges sammen. 

Fourball – 18 hull slagspill 

Alle spillerne spiller på hver sin ball, men kun det beste resultatet innenfor hvert lag 

på hvert hull blir tellende 

Foursome – 2 x 18 hull slagspill 
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Lagenes to spillere slår ut på annethvert hull, og slår deretter annethvert slag på 

samme ball frem til ballen er i hullet.  

Shotgun start 1., 2., 3. og 4. runde (intervall start for de 8 beste i 4. runde) Det 

spilles etter Pitch & Putt reglene til FIPPA (Federation of International Pitch & Putt 

Associations), der hver runde spilles med 2 køller(køller kan byttes mellom rundene) 

og putter. Utslag skal skje fra peg, som skal være minimum 5mm høy på kunstgress 

matter. Ellers skiller reglene seg ikke stort fra vanlige golfregler. Lokale regler står på 

scorekortet. Avslutning med «sudden death», Foursome, på hull 18 hvis likt for 

vinner. 

Startkontingent: NOK 675,- per spiller (Inkl. innspill fredag, turneringsavgift, 

Norwegian Masters avgift, enkel servering fredag og søndag, lunsj lørdag), som 

betales ved registrering. 

 

Premiering:   1. plass 2000 kr/lag 

Overnatting:  Ta kontakt, vi har gode priser på Stord Hotell. 

Påmelding innen:  24.05.19 

Tlf.  95 75 02 11  

E-post:  ksgolfpark@gmail.com 

Ved stor interesse kan arrangøren bestemme at programmet endres for å gjøre plass 

til flere lag. 
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