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Kristiansand Golfklubb
http://www.kristiansandgk.no
E-post: post@kristiansandgk.no
Telefon: 38 14 85 60
Postadresse: Pb. 6090 Søm, 4691 Kristiansand
Telefon: 38 14 85 60 (sentralbord) Telefaks: 38 04 34 15
Organisasjons#: 985 855 943

KGK

Navn

Telefon

E-post

Styreleder

Eyvind Mikkelsen

90 94 43 94

eyvindmi@online.no

Daglig leder

Tom Henriksveen

48 89 67 20

post@kristiansandgk.no

Kari Lindgård

48 89 67 21

post@kristiansandgk.no

Mikael Pedersen

99 09 00 66

web@kristiansandgk.no

38 14 85 61

turnering@kristiansandgk.no

Sekretær
Webredaktør
Turneringskontor
Greenkeeper
Headpro

Arne Tjärnström

48 89 67 23

bane@kristiansandgk.no

Hans Åberg

48 89 67 22

proshop@kristiansandgk.no

Kafeteria
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38 14 85 62

Styrets hilsen 2006
Kjære golfvenner,
Velkommen til en ny golfsesong!
Historiske nyheter
I år knytter det seg en helt spesiell
spenning til sesongen. Klubben
skal for første gang i historien drive
alle funksjoner i egen regi. I år er
proshopen vår felles eiendom. Jeg
håper og tror at dette vil fungere
bra, men jeg er også opptatt av at
medlemmene skal være med på å
bidra til god omsetning. Har vi god
omsetning, vil vi også kunne ha et
bredt og godt vareutvalg og ikke minst
et høyt service-nivå.
Humør er viktig, og vi liker å møte
glade mennesker når vi har fri og skal
utøve den sporten vi alle er så glad i.
Kari Lindgaard, vår klubbsekretær de
siste årene, er en av dem jeg kjenner
med absolutt det beste humør og den
mest smittende latter. Det er synd
og skam at hennes arbeidsplass har
vært i underetasjen, der de færreste
av oss har kunne se og møte henne.
Dette blir det nå slutt på. Kari flytter
opp i klubbhuset og får kontorplassen
sin der hvor medlemmene befinner
seg. Hun får følge av vår to nye proer,
Hans og Gabriella Åberg, og vår
nye daglige leder Tom Henriksveen.
Disse skal holde det hele sammen
i kommende sesong. På den måten
klarer vi å utvide åpningstidene
i klubbhuset og kafeen, og også
skape mer nærhet til klubbens
nøkkelpersoner

Golf – en idrett for alle
Visjonen vår står fortsatt ved lag.
Vi skal strebe etter å gjøre idretten
og miljøet vårt tilgjengelig for alle.
Vi ønsker at alle skal føle seg vel og
velkommen. Golfklubben skal være et
sted for de som ønsker felleskap, den
enslige, den eldre, tenåringen. Det
betyr bl.a. at vi inkluderer hverandre i
gruppen når vi går en runde. Ikke som
plikt, men fordi det er hyggelig å bli
kjent og være sammen.
Vi skal ønske familier velkommen
fordi golf er en av de få idretter der en
familie kan utøve idretten sammen.
Vi må gi dem rom til å gå ut og spille
uten å føle press på seg fordi det kanskje går litt langsomt.
Vi skal legge til rette for de unge som
vil satse på golf på et høyt nivå. I fjor
tok vi noen lange skritt fremover rent
sportslig. Denne fremgangen skal vi
fortsette. Talentene har vi.
Vi skal selvfølgelig fortsette med
”hyggeturneringene”. Jeg tenker da på
damene, herrene og seniorene som
har sine faste turneringer hver uke.
Disse turneringene har for mange
vært inngangsporten til turneringsspill, men er like mye en fin måte til å
bli kjent med klubben på.
Ta vel imot alle de nye som kommer.
Så lykke til med en ny golfsesong.
Jeg ønsker dere glede i spillet og
gode opplevelser i klubben.
Eyvind Mikkelsen

KGK Håndbok 2006
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Styret - 2006
Verv

Navn

E-post

Telefon

Styreleder

Eyvind Mikkelsen

eyvindmi@online.no

90 94 43 94

Nestleder

Solfrid Hitreskog

solfrid.hitreskog@natoil.com

92 46 60 05

Medlem

Mogens L. Pedersen

mogpeder@online.no

90 86 34 90
99 09 00 66

”

Mikael Pedersen

mikael.pedersen@gmail.com

”

Inger Brodin

inger-brodin@c2i.net

41 56 68 82

“

Britt Terning

odd.ter@online.no

38 04 44 02

“

Hans Fleischer

hans.fleischer@losmail.no

90 99 08 17

Utvalgs-/komitéledere
Utvalg/komité

Leder

Telefon

Junior/eliteutvalg

Sten Pedersen

38 09 79 89

Turneringsutvalg

Odd Terning

94 82 24 22

Sosialutvalg

Mona Kobro

97 16 63 34

HCP-utvalg

Mogens L. Pedersen

90 86 34 90

Nybeg.utvalg/
Grønt kort

Kjell Ugland

38 04 74 15

Gubbeutvalg

Tore Høgdal

38 09 64 24

Dameutvalg

Anne-Grethe L. Pedersen

91 32 19 07

Seniorutvalg

Randi & Eivind Thune

38 04 54 05

Markeds- og adm.
utvalg

Mikael Pedersen

99 09 00 66

Kontrollkomité

Kjell Arnvard

90 01 54 89

Valgkomité

Sten Pedersen

38 09 79 89

Anlegg

Mogens L. Pedersen

90 86 34 90

Bane

Petter Corneliussen

48 10 82 11

Ansatte
Daglig leder

Tom Henriksveen

48 89 67 20

Sekretær

Kari Lindgaard

48 89 67 21

Head Pro

Hans Åberg

48 89 67 25

Assistent Pro

Gabriella Åberg

48 89 67 24

Head Greenkeeper

Arne Tjärnström

48 89 67 23

Ass. Greenkeeper

Mikkel Møller Schou

48 89 67 22
KGK Håndbok 2006
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Styret

Eyvind Mikkelsen
Styreleder

Solfrid Hitreskog
Nestleder

Mogens L. Pedersen
Styremedlem

Mikael Pedersen
Styremedlem

Inger Brodin
Styremedlem

Britt Terning
Styremedlem

Ansatte

Hans Fleischer
Styremedlem
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Tom Henriksveen
Dagliglederr

Kari Lingaard
Klubbsekretær

Hans Åberg
Head Pro

Gabriella Åberg
Assist. Pro

Arne Tjärnström
Head Greenkeeper

Tillitsvalgte

Mikkel Schou
Ass. Greenkeeper

Kjell Arnvard
Kontrolkomité

Sten Pedersen
Valgkomité

Odd Terning
Turneringsutvalg

Mogens L. Pedersen
HCP-utvalg

Mona Kobro
Sosialutvalg
KGK Håndbok 2006
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Anne-Grethe Pedersen
Dameutvalg

Tore Høgdal
Gubbeutvalg

Eivind Thune
Seniorutvalg

RandiThune
Seniorutvalg

Kjell Ugland
Nybegynnerutvalg

Petter Corneliussen
Baneutvalg
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Kontingenter – 2006
Kode

Medlemskategori

Å betale

A

Voksen med spillerett

Kr. 3100

B

Voksen uten spillerett *

Kr. 1000

C

Junior 0 – 14 år med spillerett

Kr. 700

E

Junior 15 – 18 år med spillerett

Kr. 1100

F

Junior 15 – 18 år uten spillerett *

Kr. 600

G

Ungdom 19 – 24 år med spillerett

Kr. 2100

J

Nabomedlemskap 2006 **

Kr. 1900

* Medlemskap uten spillerett innebærer at man må løse greenfee.
Innmeldingsskjema og ytterligere informasjon om medlemskap er
tilgjengelig på klubbens websider på www.kristiansandgk.no .
** Kategori J – Nabomedlemskap 2006 er ikke et medlemskap men en
spillerett for 2006 sesongen med rettigheter som greenfee spiller.
H
 vem kan få nabomedlemskap? – Golfspillere med grønt kort
eller etablert handikap, som har en annen golfklubb på Agder
som hjemmeklubb. Hjemmeklubben skal være medlem av NGF
og godkjent som klubb med bane. Betalt hovedmedlemskap med
spillerett i hjemmeklubb skal dokumenteres før nabomedlemskapet
kan godkjennes.

Greenfeesatser – 2006
Voksen, alle dager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr. 250
Junior (t.o.m. 18 år), alle dager . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr. 125
Greenfee-registrering
Skriv navn, hcp og hjemmeklubb inn i greenfeeboken.
Se til at nr. på greenfeebilletten stemmer overens med nr. i
greenfeeboken.
Legg pengene i en konvolutt og
skriv greenfeetalongens nr. på
konvolutten. Legg konvolutten i
”Greenfee” luken på veggen.

Heng greenfeebilletten godt
synlig på golfbaggen.
Hjelp oss med å holde banen i
fin stand:
Reparer nedslagsmerker.
Legg tilbake oppslått torv.
Rak bunkere etter bruk.
Ha en fin golfdag.

KGK Håndbok 2006
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Golf - en idrett for alle
Lenge het det: «Golf er en
snobbesport». Det var kanskje
riktig, men i dag er det annerledes.
Golf passer for de aller fleste.
Norges Golfforbund ble stiftet i mai
1948. Den gang var det sju klubber i
landet og under 4000 golfspillere.
I dag har vi passert 100.000
medlemskap og om lag 10 000 nye
begynner å spille golf hvert år. På
de drøyt 150 golfbanene vi har her i
landet finner du spillere i alle aldre.
Man kan begynne i 6-års alderen,
og holde på så lenge en har lyst. Du
finner spillere godt opp i 80-årene som
fremdeles spiller golf. Mange av dem
som begynner med golf, kanskje etter
å ha sluttet med annen idrett, spør
seg: - Hvorfor begynte jeg ikke med
golf tidligere?
Det fine med golf er at det aldri er for
sent å begynne.
En idrett for hele familien
Ettersom golf passer for de aller fleste,
menn og kvinner, gamle og unge, små
og store, sterke og svake (man bruker
ikke bare muskelstyrke når man slår
ballen, det kreves teknikk også), får
man automatisk en annen fordel – Golf
som familieidrett!
Selvfølgelig finnes det andre
idrettsgrener som hele familien
kan holde på med; tennis, seiling,
orientering osv., men golfen har
den fordelen at det kan skje med
familien samlet. Far, mor og barn
kan gå ut og spille en runde golf og
trene eller konkurrere og hele tiden
være sammen. Barnas fremskritt
oppmuntrer gjerne foreldrene og
omvendt
Alle kan spille mot alle
Det som gjør golfspillet så spesielt,
er handicapreglene. Man trenger
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ikke å være like gode for å spille mot
hverandre. Golfreglene er slik utformet
at alle kan konkurrere sammen. Som
nybegynner kan du gjerne vinne over
norgesmesteren. Alle som vil får etter
nybegynnerstadiet et «handicap».
Dette forholdstallet utjevner forskjellen
i spillestyrke, og legger dermed mye til
rette for en jevn match på banen. Men
husk - du er ikke nødt til å konkurrere
på golfbanen. Ha glede av ditt spill
som hobbygolfer eller som elitespiller.
Frisk luft og mosjon
Det aller beste ved golfspillet er
kanskje den fine mosjonen du får
ved å spille en golfrunde. Gjør gjerne
golfspillet til en fast rutine slik at du
kommer deg opp fra stillesittende
arbeid og ut i naturen og frisk luft.
Går man inn for å spille en normal
golfrunde på 18 hull - blir det en fottur
på nærmere 10 kilometer. Det er
kondisjonsbringende rekreasjon å
spille sin golfrunde hull etter hull.
Avvekslingen i naturen og banens
beliggenhet gjør golfturen allsidig
og spennende. Man kan kort og
godt glemme tid og sted når man
konsentrerer seg om spillet og
mulighetene for å få til så gode slag
som mulig med den «lille hvite»
golfballen.
Verken dyrt eller snobbete
To argumenter som gjerne blir brukt
når det snakkes om golf er at det er
dyrt og at det er en snobbesport. Ingen
av delene er riktig. Selvfølgelig koster
det noe å begynne med golf. Man skal
betale medlemskontingent til klubben,
kanskje innmeldingsavgift også, det
skal kjøpes utstyr, og noen timer hos
en trener er en god investering for å
komme godt i gang med spillet. Legger

man sammen disse beløpene blir det
selvfølgelig en del penger. Men husk
da på at køllene varer i mange år hvis
de behandles fornuftig, og det er ikke
nødvendig å starte med et fullt sett.
Innmeldingsavgiften til klubben er
en engangsutgift. Jo mer du spiller, jo
billigere blir det. Be en tennisspiller,
bowler, seiler eller slalåmkjører om
å regne ut sine kostnader per time
gjennom sesongen, og du finner raskt
ut at golfspilleren slipper billigere unna.
Noen golfklubber har dessuten et
spesielt tilbud, en innmeldingspakke
hvor nybegynnere, særlig ungdom,
kan få teste sporten og sin egen
interesse uten at man betaler fulle
avgifter. Så før du slår vekk tanken om
golf fordi du tror det er dyrt, undersøk
hva det virkelig koster!
Så var det stempelet «snobbesport».
Vi innrømmer at det kanskje stemte for
noen år tilbake. Men med det tilsig av
ungdom som vi i dag opplever i norsk
golf, samt de mange banene over det
ganske land som etter hvert er tatt i
bruk, er snobbetiden forhåpentligvis
borte.
Utstyr - nytt eller brukt?
For å spille en 18 hulls golfrunde på
færrest mulig slag, kreves det mer enn
en kølle. I følge reglene er det tillatt
med 14 køller i bagen. Man kan godt
klare seg med færre køller og man blir
nødvendigvis ikke en bedre spiller av å
investere i et komplett sett med 14 nye
køller. For en nybegynner er det lettere
å spille med færre køller, for eksempel
et halvt sett. I begynnelsen er jernkøllene 5, 7 og 9 de viktigste køllene
sammen med en putter. Det mest
hensiktsmessige for en nybegynner
kan være å kjøpe brukt.
Golf er enkelt, men krevende
Det er lett å forstå hva golf går ut på:
Ved hjelp av køller skal du slå ballen

fra et utslagssted til et hull i bakken
lenger fremme på færrest mulig slag.
Avstanden på hvert hull kan være fra
under 100 meter til mer enn 500 meter.
Det gjelder å bruke så få slag som
mulig. En bane har vanligvis 18 hull,
men det finnes også både 9-hulls og
6-hulls baner i Norge
Utslagsstedet på hvert hull kalles
også tee. Der er det lov å legge ballen
på en peg, en liten trepinne som gjør
at ballen ligger litt over bakken og er
lettere å treffe. Etter utslaget må du
slå ballen fra der den ligger på bakken,
og det er normalt ikke lov å flytte
den. På veien fram mot hullet er det
kortklippet gress som heter fairway.
Utenfor fairway, der hvor gresset ikke
er fullt så kortklippet, kalles rough. Når
du kommer nesten frem til hullet, som
er markert med et flagg, er det enda
kortere gress. Området kalles green.
På veien fra tee til green er det
gjerne laget spesielle hindringer. Det
kan være vann eller grøfter, små koller
og hauger, eller det som mange synes
er det aller vanskeligste - en bunker
eller flere - som er groper fylt med
sand.
Selv om hvert eneste golfhull er helt
forskjellig fra alle andre golfhull på
alle andre golfbaner, lages de etter
bestemte regler. Vi snakker om par 3,
par 4 og par 5 hull. En god spiller bør
da bruke henholdsvis tre, fire og fem
slag på å få ballen i hullet.
Når du først er medlem av en
golfklubb og har tatt Grønt Kort,
kan du spille på mange golfbaner i
hele verden mot å betale en avgift
som heter greenfee til den klubben
du vil spille på. De fleste klubber
krever imidlertid at du skal ha et visst
ferdighetsnivå (handicap) før du får lov
å gjestespille.
© Norges Golfforbund
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Hva er Grønt kort?
Grønt Kort er et ferdighetsbevis
innført for å gi spillerne et minimum av kunnskap for å ha glede av
spillet. Opplæringen er også viktig
i forhold til sikkerheten.
Grønt Kort er også en offisiell legitimasjon innenfor golfsporten, først
og fremst i egen klubb, men også
når spilleren besøker andre klubber
i inn- og utland som greenfeespiller
(gjestespiller). Kortet bekrefter gyldig
medlemskap i klubb tilsluttet Norges
Golfforbund (NGF) og skal alltid medbringes ved spill. Grønt Kort gir rett til
spill på hjemmeklubbens bane ifølge
klubbens bestemmelser, men gir ikke
automatisk rett til spill på annen bane.
Utdannelsen gjelder spesielt etikette, de viktigste golfreglene og
litt om handicapsystemet. Etikette
betyr spillerens opptreden på banen
– at man viser hensyn til hverandre
og til selve golfbanen. Nøkkelord er
hensyn, sikkerhet, raskt og effektivt
spill og banepleie. Golfregler er viktig
å kunne siden spilleren er sin egen
dommer. Handicapsystemet, som gjør
at spillere på forskjellig nivå kan konkurrere mot hverandre, gjelder i prinsippet over hele verden. Kravene til
Grønt Kort i Norge er i samsvar med
det Europeiske Golfforbundets (EGA)
krav til ferdighetstest.

kursdager med påfølgende test. I
tillegg kreves praktisk trening, slik at
spilleren til slutt klarer den praktiske
prøven inklusive spill av fire hull på
banen på et bestemt antall slag. For
å lære den praktiske delen er det
nesten en forutsetning at utøveren
har vært gjennom instruksjon
med pro (profesjonell golftrener)
eller en erfaren spiller. “Selvlærte”
golfspillere har sjelden suksess når
det gjelder å bestå den praktiske
prøven. Egentrening er nødvendig og
avgjørende for hvor lang tid det går
innen man er klar til å ta selve prøven.
Teorikurset og den praktiske testen
er obligatorisk for alle nybegynnere i
golfsporten og begge deler må avklares innenfor en periode av to sesonger. Testen må avlegges for kontrollør
som er godkjent av hjemmeklubben.
Kraven fra Norges Golfforbund angir
minstekrav, og den enkelte klubb kan
stille strengere krav.

Teoretisk og praktisk opplæring
– hva kreves?
Opplæringen frem mot Grønt Kort
omfatter et teorikurs over minimum
ni timer fordelt over minimum tre

Golf er en herlig idrett som gir deg alt
du kan ønske av spenning, utfordringer, frisk luft, mosjon, naturopplevelser og sosial omgang. Prøv selv!
© Norges Golfforbund
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Utstedelse av Grønt Kort
Grønt Kort kan du ta i en golfklubb
som har godkjent bane. Det er som
regel ingen forutsetning at du er
medlem av en golfklubb for å være
med på teorikurs eller ta fatt på
den praktiske treningen. For å få
utstedt Grønt Kort kreves det derimot
medlemskap i en golfklubb.

Info for Grønt kort-spillere
Kjære Grønt kort-spiller,
I 2004 innførte KGK klubbhandicap
på 54, og grønne utslag. Årsaken
til dette er at dere hurtigst mulig
skal kunne spille til handicappet
deres.
Klubbhandicap (fra 54,0 og ned til 37,0)
1. Dere starter spillet på handicap
54,0 og skal benytte klubbhandicappet fra 54,0 og ned til 37,0.
Heretter skal NGFs handicapregler
benyttes.
2. Dere kan spille dere ned i handicap på 9- eller 18-hulls runder
og fører kontroll med dette ved
føring av handicap på Grønt kortet.
Handicappet justeres ikke oppover.
3. Spiller dere 9 hull legges 18 poeng
til det antall poeng dere har oppnådd på de første 9 hull.
4. Spiller dere 18 hull teller det antall
poeng som er oppnådd uten noe
tillegg. For hvert poeng over 36
poeng skal handicappet justeres
ned med 1,0.

NB. Grønt kort-spillere som før 2004
sesongen har spilt en eller flere runder til 36 poeng eller bedre skal spille
på handicap 37,0 inntil kravene til
Hvitt kort er nådd.
Grønne utslag
Dere vil finne grønne utslag på alle
hull, utslagene vil være merket med
grønne markører.
1. Grønt kort-spillere skal benytte
utslagene på selskapsrunder.
Ved spill fra grønne utslag mottar du antall slag tilsvarende ditt
klubbhandicap.
2. Grønt kort-spillere skal i turneringer inkl. gubbe- og damekveld
benytte gule/røde utslag. Ved spill
fra gule/røde utslag mottar du følgende antall slag:
3. Herre fra gult utslag = klubbhandicap + 3 slag.
4. Dame fra rødt utslag = klubbhandicap + 2 slag.
Handicaputvalget og Baneutvalget

Eksempel på poengberegning 9 hull:
På de første 9 hull oppnås. . . . . 20 poeng
+ tillegg 18 poeng . . . . . . . . . . . 18 poeng
Total score. . . . . . . . . . . . . . . . . 38 poeng
Handicap før runden. . . . . . . . . 54,0 pg
Nedgang i handicap (38-36). . . . 2,0 pg
Nytt handicap . . . . . . . . . . . . . . 52,0 pg

KGK Håndbok 2006
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Klubbdager- 2006
Aktivitetene på dame-, gubbeog seniorenes dager er viktige for
klubbens sosiale liv, og ikke minst
et holdepunkt og turneringstilbud
for klubbens nye medlemmer.

premie for nærmest hullet på hull 5 og
8, lengste drive på hull 4 og nærmest
hullet på 2. slag på hull 6. Premiering
av Grønt kort-spillere blir bestemt ut
fra hvor mange som deltar.

Nybegynnergolf
Hver mandag kl. 18 - 20.
Nybegynnerutvalget er til stede for
Grønt kort-prøver og for å rettlede nye
medlemmer. Se websidene og eget
oppslag på tavla! Se også egen info
annet sted i Håndboken.

Årets gubbe er den spiller som
oppnår best plassiffer sammenlagt
for alle spillekvelder. Det gis plassiffer
12 for 1. plass og 9-1 for de øvrige 9.
Årets gubbe får l00 baller og om vi får
en sponsor også et napp i en pokal.
Den som først får 3 napp i pokalen
vinner den til odel og eie. Nr. 2 får 25
baller.

Damegolf
Hver tirsdag kl. 18.00 (kl. 19.00 i juli).
Første damekveld blir 2. mai og den
siste blir 15. september. Påmelding på
oppslått påmeldingsliste eller senest
1 time før start. Greenfeespillere er
velkomne. Fremmøte/registrering og
betaling senest ½ time før start!
Gubbegolf
Gubbegolf blir arrangert hver onsdag
fra tidlig mai til sen september for
herrer over 25 år. Starttid i mai, juni
og august er kl.18.00, i juli kl. 19.00
og i september kl.17.00. Påmelding
senest en halv time før start.
Startkontingenten er kr.40.
Det er en egen klasse for Grønt
kort-spillere. I turneringen blir det
premiering til de l0 beste. Dertil

Gubbeutvalget består foreløpig av
Tore Høgdal, formann, og Jens Kobro
og Kay Berg. Det kan bli aktuelt å
knytte til seg et par stykker til.
Første Gubbedag er 3. mai .
Seniorgolf
Det er seniorsamling for damer og
herrer hver torsdag fra 4. mai til 5.
oktober. Start kl. 09.00 og fremmøte
senest kl. 08.30. Påmelding ved
fremmøte med unntak av noen
få turneringer. Påmeldingsliste vil
henge på Seniortavla i gangen hvor
postkassene er plassert. Se også
websidene eller egen info annet sted i
Håndboken.
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Golfens gyldne regler
1. Spill ikke før det er klart foran
deg.
Det er et grovt brudd på forsiktighetsreglene å slå en ball slik at den
flyr, stusser eller ruller forbi de som
spiller foran deg. Like ille er det å
treffe eventuelle spaserende personer på banen. Slå ikke inn på greenen før samtlige spillere i gruppen
foran har forlatt greenen.
2. Spill uten å somle.
Vær klar til å spille når det er din tur
på utslagsstedet eller på banen.
Tenk framover. Planlegg ditt neste
slag på veien fram til ballen slik
at du ikke bruker ekstra tid på å
fundere over hvilken kølle du skal
benytte eller hvordan du skal gjøre
slaget.
3. Slipp gjennom
når din gruppe har blitt et helt hull
bak de som går foran
når dere leter etter en ball
når dere er tatt igjen av en gruppe
som spiller hurtigere enn dere
Disse har fortrinnsrett på banen:
Den gruppen som spiller hurtigst
har rett til å slippe igjennom, hvis
det ikke er noen annen gruppe rett
foran dere.
En gruppe som spiller en hel runde
har rett til å passere en gruppe som
bare spiller en del av en runde.

4. Gå av greenen.
Sett flagget ordentlig i hullet og
forlat greenen omgående når du
har spilt ferdig. Reparer nedslagsmerker og merker etter skopiggene.
Stopp ikke opp ved siden av greenen for å skrive scoren, men gjør
dette på neste utslagssted, eller for
det siste hullet, så langt fra greenen
at du ikke forstyrrer innspillet for
gruppen som kommer bak deg.
5. Legg tilbake torv.
Hver eneste liten torvbit du har slått
opp skal du legge tilbake på plass
og trampe til, slik at den kan vokse
fast igjen, selv i roughen.
6. Rak sandbunkeren.
Forlat sandbunkeren i den stand du
selv ønsker å finne den. Benytt raken og gjør bunkeren i orden! Legg
raken tilbake i bunkeren!
7. Reparer nedslagsmerker.
Din balls nedslagsmerke både på
greenen og på ”green skjørtet” skal
repareres. Andre nedslagsmerker
som du ser, bør du også reparere.
Dette gjelder bare for greenen, og
gjør puttingen lettere.
8. Vær ikke natursvin.
Ikke kast papir, flasker eller annen
søppel på banen. Hjelp banemannskapene med å holde den fin og
velholdt, et vakkert stykke natur å
spille på.

Legg tilbake oppslått torv.
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Handicapinformasjon – 2006
Når vi skal beregne våre poeng
på banen kommer vi bort i to viktige
begreper:

beregne et tilsvarende klubbhandicap
fra 37 til 54 (heltall) for Grønt kortspillere.

(1) Slopeverdien gir et tallmessig
uttrykk for hvor vanskelig en bane
er i forhold til andre baner. Den
er grunnlaget for å beregne hvor
mange ekstra slag spillere med ulik
handicap skal få tildelt for hver runde.
Slopeverdien blir tildelt etter en
grundig vurdering av banen.

Handicap-systemet er beskrevet i
NGFs håndbok. Reglene for endring
av handicap finner du på baksiden av
HCP-kortet. HCP-kort og Grønt kort
som skrives ut eller endres i løpet av
sesongen legges ut i Proshop dersom
ikke annet blir avtalt spesielt.
Nybegynnerutvalget utsteder
det første Grønt kort til hver spiller.
Førstegangs utstedelse av HCPkort (Hvitt kort) og alle senere
utstedelser av begge kort gjøres av
Handicaputvalget.

Slopesystemet
Handicaptabellene er den del
av Slopesystemet som vi møter
som golfspiller, og det er viktig å
vite hvordan vi skal bruke disse.
Handicaptabellene står oppslått
ved utslagsstedet på Hull 1, på
oppslagstavle ved klubbhuset, og kan
finnes på websidene.
Spillehandicap gjelder for 18-hulls
runder og skal fordeles på hullene i
samsvar med indeksen for hvert hull
på scorekortet. Spillere med norsk
hjemme-klubb skal følge de norske
handicapbestemmelsene ved spill
på utenlandske baner. For slopevurderte baner blir dette nøyaktig som
hjemme. For SSS-vurderte baner
skal spilleren benytte sitt handicap
avrundet til heltall (desimal 5 og
høyere avrundes oppover). Dersom
banens SSS og Par er forskjellig,
skal spillehandicap korrigeres med
differansen før start. Når SSS er
større enn Par, får spilleren flere slag.
(2) Handicap gir et uttrykk for
hvor dyktig spillerne er i forhold
til hverandre. Spillerens korrekte
handicap skal framgå av HCP-kortet.
Det skal ha en desimal og går til
og med 36,0. NGF har regler for å
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Husk
- at den enkelte spiller har ansvar for
å føre sitt eget HCP-kort,
- straks å føre HCP-kortet og
få signatur av medspiller etter
avsluttet runde,
- at selskapsrunder dårligere enn
buffersone teller for oppjustering
for handicapkategori 2-5 bare når
runden er datert, stemplet i HCPkortet og merket ”Selskapsrunde”
før start,
- å korrigere eventuell poengsum for
ballplassering (ikke turneringsresultat),
- å fylle ut meldingslapp ved HCPendringer som gir endring i mottatte
slag. Lappen legges i postkassa til
HCP-utvalget.
HCP-kortet skal leveres inn til
revisjon før nytt kort kan skrives ut
for neste sesong. Vi ber om at det
gjøres så snart du ikke har bruk for
det lenger. Dersom du skal bruke
kortet om vinteren ber vi deg levere

…Handicapinformasjon 2006
kopi av det gamle kortet slik at
forberedelsene med å skrive ut nye
kort kan starte i god tid før neste
sesong.
Nytt av året er at KGK har innført
klubbhandicap for spillere med Grønt
kort. Reglene står skrevet på selve
kortet.

Handicaputvalget i 2006 består av:
• Mogens L. Pedersen
tlf. 38 04 32 75
• Kari Lindgård
tlf. 38 14 85 60
• Finn Georg Humlekjær
tlf. 38 08 57 56
Nyttig informasjon til spilleren:
- Utslagssted (tee): Du velger
selv hvilket utslagssted du skal
spille fra dersom det ikke er gitt i
turneringsbestemmelsene. Husk
grønne utslag for spillere med
Grønt kort. Det skal spilles fra
samme utslagssted hele runden.
- Antall slag fra valgt
utslagssted: Når du går inn i
Handicaptabellene (Dame/Herre)
for det valgte utslaget, finner du
ditt HCP i venstre kolonne, og ditt
Spillehandicap (”mottatte slag”) i
høyre kolonne.

- Justering av HCP etter en runde:
Gjør om til Stableford, antallet
poeng avgjør om HCP skal justeres
opp eller ned. Se også tabellen på
HCP-kortet.
- Handicap skal gjenspeile spillerens
virkelige styrke. Normalt justeres
dette ved regelmessig føring
av HCP-kortet i samsvar med
bestemmelsene.
- Ved beregning av Spillehandicap
ved matchspill og parspill, er det
den enkeltes mottatte slag som er
utgangspunktet.
- Fra og med 2006 vil en spiller
kunne etablere offisielt handicap
gjennom å spille også 9-hulsrunder. Det stilles fortsatt krav om
tre (3) godkjente runder signert av
markør.
“Etablering av handicap skjer etter
spill av 3 runder over 9 eller 18
hull, hvorav en runde skal være
med 36 poeng eller mer og øvrige
runder innenfor buffersone ut i fra
hcp. 36,0. Ved spill over 9 hull,
legger man til 18 poeng for å finne
totalsummen for runden.”
- Scorekort skal ikke leveres til
Handicaputvalget i andre tilfeller
enn ved kvalifisering til offisielt
handicap.

Reparer nedslagsmerker på greenen.
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Info fra Nybegynnerutvalget 2006
De ansvarlige for nybegynnerne i
sesongen 2006 er:
Kjell Ugland . . . . . . . . 38 04 74 15
KGKs administrasjon. 34 14 85 60
Proshop . . . . . . . . . . . 38 14 85 70
Nybegynnerutvalget har som oppgave
å hjelpe de nye medlemmene med
gjennomføring av de praktiske
prøvene, og selvsagt også å sørge
for at de finner seg godt til rette i vår
klubb.
Når nybegynnerne har bestått
teorikurset, og alt så langt er i orden,
skal de skrive seg på en liste for å få
utført de praktiske prøvene. Denne
listen er det Proshop som tar seg av,
og vi ønsker maks. 10 deltagere hver
mandag.
Nybegynnerutvalget stiller med 4
personer hver mandag
fra kl. 18.00 - 20.00.
Fra 1.september starter vi opp en
time tidligere, fra kl 17.00 -19.00.
OBS: Hvis det er vanskelig å delta
på mandager, så er flere av utvalgets
medlemmer villig til å hjelpe til på
andre ukedager etter avtale.
Nybegynnerne har førsteprioritet
på banen, treningsbanen (driving
range) og treningsgreenen på
disse tider.
Vi venter mange nye golfere også
denne sesongen, så det kan bli trangt
om plassen på mandager.

Krav til baneprøven 2006:
Baneprøven skal utføres på hullene
1-2-5-6, fra Grønne Utslag og
med HCP 54 skal Stableford poeng
oppnås på minst 2 av 4 hull. Det
nytter ikke å ha klart 2 poeng på ett
hull.
Les mer om dette under Info for grønt
kort-spillere (side ?).
Det vil i denne sesongen bli arrangert
turneringer for nybegynnerne
sammen med etablerte, og vi minner
om Green Card Championship
2006, konkurransen som alltid er
meget populær.
Tidspunktet for denne konkurransen
finner du på oppslagstavlen.
Det er Grønne Utslag for
Grønt kort-spillere. Vær særlig
oppmerksom på Hull 4 og Hull 7.
Nybegynnerutvalgets medlemmer:
Kjell Ugland . . . . . . . . 38 04 74 15
Ånund Homme. . . . . . 38 15 64 34
Bjørge Tellefsen. . . . . 38 04 54 79
Inger Homme . . . . . . . 38 15 64 34
Grethe Tellefsen. . . . . 38 04 54 79
Britt Terning . . . . . . . . 38 04 44 02
Martha Haugland . . . . 38 09 28 60
Petter Corneliussen . . 90 67 72 29
Ragnvald Rørheim. . . 38 18 14 98
Christer Brodin. . . . . . 38 04 67 91
Kari Knudsen . . . . . . . 39 02 33 93
Kristian Westgaard. . . 40 41 44 44
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Booking og turneringspåmelding med Golf Online
KGK benytter NGFs web-baserte
IT-system som kalles Golf Online. For
deg som medlem betyr det innlogging
til en Personlig Portal med mulighet for
booking av starttider og påmelding til
turneringer.
Innføringen av Golf Online har gått
overraskende bra og mange medlemmer har sett nytten med dette systemet. I de travle periodene, samt helgene, registrerte vi at starttidsbookingen
var veldig mye brukt. Ved å benytte
starttidsbooking klarer vi å spre belegget på banen og unngå en del unødvendig frustrasjon med køer ved 1. tee.

Golf Online
Golf Online består av tre hovedmoduler:

1. Personlig Profil: Idrettens nye tjeneste for individuell pålogging. Gjennom
denne tjenesten kan du som medlem
i NGF få tilgang til booking og turneringsfunksjonaliteten i Golf Online.
Her kan du også endre dine medlemsopplysninger som f.eks e-post
adresse, postadresse og telefonnummer.
2. Klubben Online som er vår administrasjonsbit for å håndtere medlemsregisteret. Dette brukes kun av administrasjonen og proene.
3.Golfbox brukes av medlemmene for
å sjekke aktivtetskalenderen, booke
starttider og melde seg på turneringer. Golfbox brukes også av klubben
for administrere handicap, sette opp
turneringer og administrere booking
av starttider.

I det daglige er det derfor Golfbox
som gir medlemmene mulighet for
å bestille starttider og melde seg på
turneringer.
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Personlig Profil
Innlogging skjer via våre websider
(www.kristiansandgk.no). Medlemmer
registrert med e-post adresse skal ha
fått brukernavn og passord. Det anbefales at brukernavn og passord byttes
ved første gangs pålogging til noe som
er enkelt å huske. De som har glemt
passord eller ikke mottatt passord kan
henvende seg til klubbkontoret for å få
tilsendt nytt passord per e-post. For å
logge inn på Personlig Profil for endring
av medlemsinformasjon må valget ”Direkte til Golfbox?” hukes bort.
Golfbox - Bestilling av starttider
For å logge direkte inn i Golfbox for
starttidsbestilling og turneringspåmelding så skrives brukernavn og passord
direkte inn i innloggingsvinduet på våre
websider.
Bruksanvisning for bookingmodulen
finnes på bunnen av siden for starttidsbestilling. Alt er imidlertid veldig
selvforklarende. Først velger man bane
og finner en ledig starttid. Tider som er
opptatt vises med en fargekode som
er forklart under tabellen for starttider.
Deretter velger man spillere som skal
spille og trykker godkjenn. Spillere
velges enten ved å taste inn medlemsnummeret eller ved å taste inn deler av
navnet og trykke ”enter”. Da søkes det
i databasen over Norges ca. 120.000
golfspillere. Spillere med riktig navn fra
KGK vises først, deretter medlemmer i
andre klubber i alfabetisk rekkefølge.
Blokkerte tider kan ikke bookes og
kan f.eks. være turneringer eller dame/
herre-dag. De grå tidene før og etter
den tenkte turneringen viser at starttidene er blokkert slik at ballrenne skal
brukes. Ved å trykke på rettigheter
og regler for bestilling på bunnen av
siden vil det dukke opp tekst som

… Golf Online
beskriver våre bookingregler.For å bestille starttid hos en annen klubb som
benytter Golfbox, velg menypunktet
”Velg klubb” i ventrekollonnen. Deretter
er prosedyren slik som for å bestille
starttid hos oss.
Medlemsnummer til alle i ballen
Det er verdt å merke seg at man må ha
medlemsnummeret til alle i ballen man
skal booke starttid for. Det nytter ikke
for en person å booke en hel flight med
kun sitt eget nummer. Ved booking på
egen bane så brukes firesifret medlemsnummer som står på HCP-/Grønt
kort og spillerettsbrikken. Ved booking
på andre baner, må også klubbnummer
oppgis og nummeret blir da på formen:
316-xxxx hvor xxxx er medlemmets
nummer hos KGK. Gjestespillere som
ikke er medlemmer i NGF kan ikke bookes gjennom systemet, da må man ta
kontakt med proshop på 38 14 85 70.
Hvis det er ønskelig med e-post kvittering som bekreftelse på booking av
starttid så må dette skrues på under
Min forside - rediger profil. Dette
anbefales siden du da også får en
e-post når andre har gjort en booking
for deg.
Golfbox - påmelding til turneringer
Påmelding til turneringer vil foregå via
Golfbox. Man ser da på kalenderen
hvilke turneringer som er aktuelle og
kan melde seg på (eventuelt også
melde seg av igjen innen fristen). Her
legges også ut trekningslister og resultater. Vi vil i sesongen 2006 fortsette
å legge vekt på bruk av online-turneringspåmelding, men det vil selvsagt
også være mulig å melde seg på turneringer i proshop. De som eventuelt
melder seg på liste ved klubbhuset eller
via proshop vil bli lagt inn i systemet fra

administrasjonen slik at listen i Golfbox
er oppdatert til enhver tid.
Turneringslisten vil også være tilgjengelig på forsiden av våre nye websider.

Styret og administrasjonen håper
at dette systemet skal bidra til nye muligheter og mange fordeler for medlemmene. Ved å booke starttider enten fra
jobb, hjemmefra, i proshop eller i kafeteriaen kan man unngå å stå i kø ved 1.
tee. Vi oppfordrer derfor medlemmene
til å bruke disse mulighetene aktivt slik
at vi kan få fin flyt på banen og minske
køen ved utslaget. Vi presiserer igjen
at de tradisjonelle mulighetene for booking av starttider og turneringspåmelding i proshop vil bestå.
Påmelding til turneringer via internett letter også arbeider for
Turneringsutvalget ved at deltakerliste
og startlister kan lages enkelt etter at
fristen er gått ut. De publiseres deretter
umiddelbart online og henges opp ved
klubbhuset.
Ta gjerne kontakt med undertegnede, administrasjonen eller proshop
dersom vi kan være til hjelp. Mer informasjon finnes også på www.golfonline.
no. Til slutt oppfordrer vi sterkt våre
medlemmer som har mulighet til å registrere seg med e-post adresse hos
klubben. Dette letter kommunikasjonen
med medlemmene og reduserer våre
portokostnader. Det gir deg også hyppigere informasjon fra klubben med
informasjon fra klubbkontoret, proene
og om arrangementer.
Husk også å følge med på våre
websider på www.kristiansandgk.no
for oppdatert informasjon om hva som
skjer i klubben. For sesongen 2006 vil
vi få nye websider med mye nyttig informasjon for medlemmer og gjester.
Mikael Pedersen
KGK Håndbok 2006
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Velkommen til Montér Randesund!
Vi selger drømmer og løsninger til deg som ønsker hjelp til å
lykkes med å bygge og bo. Her i Randesund er det godt å bo!
Velkommen til oss!
Hos oss får du
Hageredskap – Verktøy
– Jernvare
Maling – Gulv – Byggevarer
Daglig leder: Jens Simonsen
Mob. 95 26 98 14

Snøgg AS er en av Norges ledene bedrifter innen
førstehjelps-, akuttmedisinsk og medisinsk forbruksmateriell. Vi leverer utstyr og løsninger til industri,
offshore, sykehus, ambulanser, forsvaret, hjelpeorganisasjoner, veterinærer. Vi har et godt utbygd distribusjonsnett og du finner våre produkter hos forhandlere
over hele landet, blant annet hos forhandlere av verneutstyr og i apotek.
Vi leverer også sportspleiemateriell til idrettsmiljø
og fysioterapeuter. Snøgg AS åpner nå opp for
at medlemmer i KGK kan kjøpe direkte hos oss.

Elektronisk scorekort – Golfscore
I 2005 innførte vi Golfscore for elektronisk føring av scorekort. Dette samarbeidet vil fortsette i 2006 og er en frivillig erstatning for dagens papirbaserte
scorekort. Golfscore leveres av Mandalsfirmaet Gobex som nylig har inngått en samarbeidsavtale med danske
Golfbox som leverer datasystemer til
NGF. Det betyr at vi i 2006 vil få tilbud
om å utvide bruken av Golfscoreterminalen til å omfatte turneringer og starttidsbestilling. Det er enda ikke avgjort
om vi vil benytte oss av dette tilbudet.
Golfscorekortet
De som ikke har mottatt personlig
smartkort for Golfscore vil få muligheten til å få utstedt dette via vår medlemsservice i proshop når denne er
åpen. De som ønsker å bruke Golfscore betaler et årsabonnement på kr. 300
pluss kr. 50 i tillegg for de som trenger
nytt kort. I mai vil det være introduksjonspris på kr. 250 for årsabonnement.
Slik fungerer Golfscore
Før du skal spille en runde må du registrere deg i en kiosk ved klubbhuset
(denne blir i år flyttet på grunn av ombyggingen). Du velger her spilleform og
blir bedt om å bekrefte ditt handicap.
Da lastes et tomt scorekort inn på

smartkortet. Smartkortet holder orden
på tildelte slag og den score du registerer i løpet av runden.
Etter hvert hull settes smartkortet inn i
en terminal som er plassert på vei mot
neste utslagssted. Her taster du inn
antall slag for det hullet som nettopp
er spilt. Dersom du spiller med markør
så skal markøren føre dine slag. Antall
slag er alt som skal registreres og terminalene viser score, antall tildelte slag
på neste hull og en oversikt over score
på alle spilte hull. Feil eller glemt registrering kan rettes i en senere terminal
eller i kiosk etter spill.
Enkelt å bruke 1-2-3
1. Før spill blir navn og data om runden registrert på smartkortet i en
kiosk. Samtidig blir handicapslag
for en rekke spilleformer beregnet.
Scorekortet er nå klargjort for spill.
2. På vei til neste hull eller på utslagsstedet benyttes fastmonterte terminaler. Antall slag er alt spilleren
trenger å legge inn.

3.Etter endt runde henter spilleren poengberegning og eventuell utskrift
av scorekort i kiosken.
Mikael Pedersen
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Juniorgolf & elitegolf – 2006
Rekruttering av juniorer er et satsingsområde for KGK og NGF. KGK har over 150
juniormedlemmer, dvs. vi er over NGFs
prosentvise mål. Vi er godt fornøyde med
stadig å kunne rekruttere nye juniorer til
klubben, men fremdeles er det et sterkt
ønske om å få flere jenter til å begynne å
spille golf. I tillegg til den generelle treningen vil vi lage et eget opplegg for jentene ut
i fra deres behov og ønsker.

Verdt å vite
Kontingenten for juniorer er kr 700 med
spillerett t.o.m. det året de fyller 14 år. Fra
det året de fyller 15 år er kontingenten kr
1.100 med spillerett. I tillegg får du som
juniorspiller lov til å kjøpe polletter til ballmaskinen til subsidierte priser.
Juniorerne har en egen oppslagtavle på
klubbhuset hvor opplysninger om trening
og turneringer står. Opplysningene finnes
også på websiden under aktiviteter/junior.

Treninger
Gabriella og Hans, våre nye proer, vil ha
hovedansvaret for juniortrening. Treningene
vil foregå på ulike dager. Spillerne vil bli
inndelt i grupper etter alder og ferdighetsnivå. Sammensettingen av gruppene vil
kunne endres i løpet av sesongen. Når sesongen starter ute, vil der komme oppslag
på websiden og på oppslagstavlen over når
de ulike gruppene trener.
Vi vil gi et tilbud til alle nivåer for juniorene,
også de som nylig har startet.

Turneringer
Vi ønsker å sette idretten i fokus og vil derfor legge forholdene til rette for at spillerne
kan delta i de ulike turneringene både på
hjemmebane og utenfor klubbens grenser.
Vi vil delta med spillere på A-tour, B-tour og
Agder-tour. Disse turneringene et flott tilbud
som er tilrettelagt for alle nivåer der vi får
en mulighet til å spille på andre baner enn
vår egen hjemmebane.
Når det gjelder andre turneringer og aktiviteter vil det komme en aktivitetsplan som vil
bli distribuert før sesongstart.

Knøttegolf
Vi vil også i år arrangere knøttegolf for våre
yngste medlemmer. Dette er et tilbud til
de under 13 år. Det er en morsom konkurranse/lek som foregår på driving range og
putting green. Det er 9 ulike øvelser som
gjennomføres i løpet av 2 – 2,5 timer der
diplom og premier deles ut til deltakerne.
Påmelding gjøres på oppslagstavlen eller i
Golfbox på Internett.

Juniorutvalget i 2006 består av:
Ellen Opsal. . . . . . . . . . . . . .  38 04 33 71
Trond Jansen . . . . . . . . . . . .  99 71 16 91
Paal B. Asbjørnsen. . . . . . . .  38 09 47 80
Per Arne Nilsen. . . . . . . . . . .  90 53 77 01
Sten Pedersen . . . . . . . . . . . . 40 01 13 13
Ta gjerne kontakt med oss dersom det er
noen spørsmål eller annet. Vi ser gjerne at
foreldre er behjelpelige med arrangementer, kjøring og lignende.

Terminliste
Knøttegolf
10. juni
2. august
9. september
Agder Tour
.. 13. mai . . . . . . . . . . . . .  Kristiansand GK
.. 16. juni . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mandal GK
.... 5. august. . . . . . . . . . . . . . Grimstad GK
.. 19. august. . . . . . . . . . . . . . .  Arendal GK
.. 16. september. . . . . . . . . . . Kvinesdal GK
B-Tour
6.-7. mai . . . . . . . . . . . .  Haugesund GK
27.-28. mai . . . . . . . . . . Bjørnefjorden GK
10.-11. juni. . . . . . . . . . . . . . Bjaavann GK
1.-2. juli . . . . . . . . . . . . . . . .  Jæren GK
2.-3. september. . . . . . . . . . . . Sola GK
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A-Tour
13-14. mai. . . . . . . . . . . . . . . Kragerø GK
3.-4. juni. . . . . . . . . . . . . Drammen GK
24.-25. juni. . . . . . . . . . . . . . . . . Borre GK
13.-14. juli. . . . . . . . . . . . . . . . Tyrifjord GK
9.-10. september. . . . . . . . .  Mjøsen GK
23.-24. september. . . . . . . . . Bærum GK
NM
28.-29. juni .Lag NM Jr. div.2 Tyrifjord GK
11.-13. august . . . . NM juniorStjørdal GK
15.-16. august .Fin. Suzanne Jr. Challange

Seniorgolf – 2006
Vi vil spille etter noenlunde samme
opplegg som tidligere, med varierte spilleformer. Sesongen starter tidlig i mai og
avsluttes 5. oktober. Fremmøte mellom
kl. 08.00 og 08.30. For Texas scramble
og Greensome må påmelding skje senest
kl. 17.00 dagen før turneringen spilles. I perioden 22. juni – 9. august spiller vi 9-hulls
konkurranser for ikke å blokkere for gjestespillere og for andre av klubbens spillere.
I likhet med i fjor vil vi tilby en overnattingstur til Kvinesdal med to dagers

spill. Egen forhåndspåmelding til denne
turen som planlegges til: 15. og 16. juni.
Den tradisjonelle fellesturen i
september går også i år til Himmerland,
- tiden er satt til 5. – 8. sept. Kari Knudsen
og Inger Wærness vil organisere dette.
Norsk Seniorgolf, (NSG) er et eget
forbund tilknyttet NGF. NSG arrangerer en
god del turneringer for seniorspillere både
i inn- og utland. Anders Tefre er medlem
av NSG og bidrar gjerne med info om alle
tilbud. Medlemskap koster kr. 400.- pr. år.

Tors.

4. mai

18 – stableford

”

11. mai

18 – stableford

”

18. mai

18 – greensome

Erling & Ragnvald

”

1. juni

18 – slag

Randi & Eivind

”

8. juni

”

15. juni

Randi & Eivind
Bjørge & Egil

18 – stableford

Egil & Tore H

18 – Texas scramble

Inger & Ånund

”

22. juni

9 – stableford

”

29. juni

9 – slag

Signe & Sigmund

Kari & Per Gunnar

”

6. juli

9 – stableford

Sonja & Knut

”

13. juli

9 – stableford

Anders & Jessie

”

20. juli

9 – slag

Inger M & Jan

”

27. juli

9 – stableford

Martha & Ella

9 – stableford

Kari B & Kjell

”

3. aug.

”

10. aug.

”

17. aug.

18 – stableford

”

24. aug.

18 – st.ford (Innb. Bjaavann)

”

31. aug.

”

7. sept.

”

9 – slag

Bjørn-Olav & William
Randi & Eivind

2 x 9 – eclectic

Egil & Tore H
Bjørge & Grethe

5. – 8. Himmerland

Kari & Inger

14. sept.

18 – stableford

Odd & Skjalg

”

21. sept.

18 – flaggkonkurranse

Egil & Eivind

”

28. sept.

18 – Texas scramble

”

5. okt.

9 – stableford & avslutning

Alle seniorene oppfordres til å delta på
KGKs Gubbe-/Dameturneringer og andre
turneringer i klubbens regi. Dette vil øke
både ferdigheter og regelkunnskaper.
Det vil som tidligere være anledning til
å spille bare 9 hull på de fleste av konkurransene om en melder fra før start.
Herrer kan, unntatt i Greensome og

Inger & Ånund
Randi & Eivind

Texas scramble, spille fra rød tee om de
ønsker det, - med tilhørende endring i mottatte slag!
NB! Vi følger vår selvpålagte regel om
å la grupper med greenfee-spillere som
venter på å få spille ut på hull 1, få gå foran
oss selv om vi kommer fra hull 9.
Randi og Eivind Thune
KGK Håndbok 2006
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Norsk Senior Golf (NSG) / (NGF)
Norsk Senior Golf (NSG) er
i sterk vekst. Medlemstallet er nu
kommet opp i 1400. Det er spesielt
interessant at denne veksten er
størst regionalt. Både Vestlandet
og Midt-Norge har hatt en markert
fremgang. Men Sørlandet henger
etter. I vår landsdel er vi mange nok
senior golfere, fra Kvinesdal i vest til
Grenland i øst, men vi isolerer oss på
hver vår tue. Dermed går vi glipp av
et interessant miljø. I år har vi måttet
skrinlegge planene om en NSG
turnering mot våre naboklubber, på
grunn av manglende oppslutning.
I vår klubb har vi en aktiv
seniorgruppe. Det er en styrke
og skaper et godt miljø. Men vi
må ikke glemme at NSG, med
sine mange aktiviteter og tilbud er
miljøskapende over det ganske land.
Seniorgolfen bør ikke forbli isolert
i vår lille klubb. Det foregår så mye
omkring oss. Blant annet er NSG
en betydelig ”turoperatør”, og på
grunn av sin tyngde som kunde, er
det mulig å oppnå de beste tilbud

både vedrørende priser så vel som
andre fordeler. Reisene går oftest
til Sverige, Danmark, Spania eller
Portugal for å nevne noen. Dermed
blir også den sportslige siden
ivaretatt. Og er vi forhindret fra å reise
”utaskjærs”, er det enda viktigere å
skape vårt eget tilbud i landsdelen.
Dessuten kan NSG glede seg over
trofaste sponsorer. Hovedsponsoren
er ORKLA FINANS. Dette gir oss
seniorgolfere en god del fordeler.
Etter en lang vinter nærmer
vi oss en ny sesong. Da vil vi
fortløpende informere om muligheter
og tilbud som NSG presenterer. I
klubbhuset vil vi ha vår egen tavle
for informasjon om aktuelle tilbud.
Forøvrig minner jeg om hjemmesiden
og i tillegg har NSG egen side i
Norsk Golf. Medlemskontingenten
er overkommelig, kun kr 1,23 pr.dag.
Kontaktperson i KGK er Anders
Tefre. La oss ha en god golfsesong
sammen.
Anders Tefre
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Unngå langsomt spill
Langsomt spill er et stadig tilbakevendende tema. De fleste av oss
har vært utsatt for at spillet går
tregt og vet hvilke frustrasjoner
dette medfører. Dette er noe vi alle
kan bidra til å få bort.
En golfrunde over 18 hull skal ikke
behøve å ta mer enn 4 timer, dvs.
maks. 2 timer for en 9-hulls runde!
Det blir tatt i bruk både Starter og
Course Marshals for å prøve å bedre
flyten i spillet på banen. Men det viktigste er at alle som bruker lang tid,
erkjenner dette overfor seg selv, og
prøver å gjøre noe med det.
Er du nybegynner, eller av andre grunner har problemer med å holde normalt
tempo, vil du kanskje få mer glede av
din golfrunde ved å legge spillet til tider med mindre trafikk på banen. Men
vær oppmerksom på at man også da
kan være til irritasjon for andre spillere
hvis man ikke følger reglene med å
slippe gjennom.
En god regel er at man skal holde
seg tett etter gruppen foran, og ikke

rett foran gruppen bak!
Vi minner om at maksimalt 2 spillere i en gruppe kan være Grønt
kort-spillere.
Noen tips for å få til raskere spill
1. Vær klar til start min. 10 minutter
før starttidspunktet.
2. Slipp gjennom hvis det er ledig hull
foran deg.
3. Spill en provisorisk ball med en
gang hvis du tror ballen er vanskelig å finne.
4. Spill Stableford og plukk opp ballen
ved 0 poeng.
5. Vær alltid klar til å spille når det er
din tur – unngå prøveslag.
6. Vær oppmerksom på hvor ballen til
medspiller lander.
7. Gå raskt av greenen - scorekort
fylles ut på neste utslagssted mens
medspillerne slår ut.
8. Hvis du tar pause etter hull 9, mister du din plass i køen på hull 10.
9. Bruker du for lang tid, anbefaler
vi å spille på tider med liten trafikk
påbanen.

KGK Håndbok 2006
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www.elektroxperten.no

Besøk vår butikk i
Industrigata 10A 4632 KRISTIANSAND
Faks : 38 10 70 10 Vakt : 98 28 29 59
E-post : post@elektroxperten.no

Tlf : 38 10 70 00
Alt innen elektroarbeider
Nyanlegg - Service - Renovering
• Sterkstrø
Sterkstrøm
• ELEL-taksering
• EIB / styringsanlegg

• Spredenett tele / data
• Antenneanlegg
• Alarmanlegg

Medlem av elektrikerkjeden

NÅR DU TRENGER ELEKTRIKER

Lokale regler for Kristiansand Golfklubb
Banens grenser Out of Bounds er
merket med hvite staker, bortsett fra
Sukkevann, som ikke er merket.
Hvite staker mellom hull 1 og 7
gjelder for spill på hull 1. Ved spill på
andre hull er disse staker uflyttbare
hindringer. Regel 24-2.
Hvite staker mellom hull 4 og 7 gjelder for spill på hull 7. Ved spill på andre
hull er disse staker uflyttbare hindringer. Regel 24-2.
150 meters merkestaker og alle ben-

ker er uflyttbare hindringer. Regel 24-2.
Det gis fri dropp fra jordfaste steiner,
stokker og røtter, samt nysådde felter
på områder som er klippet som fairway
eller lavere. Regel 25-1b(i).
Alle steingjerder er integrerte deler av
banen.
Ellers gjelder NGFs anbefalte lokale
regler, punkt 2.6, som er oppslått på
tavlen.
Brudd på lokale regler: Matchspill:
Tap av hull, Slagspill: To strafeslag.

NGFs generelle lokale regler
NGF anbefaler følgende lokale
regler for alle norske golfbaner.
a) Steiner i bunker
Steiner i bunker er flyttbare
hindringer. Regel 24-1.
b) Maurtuer
Maurtuer defineres som grunn
under reparasjon. Regel 25-1.
c) Grunn under reparasjon med
spilleforbud
Grunn under reparasjon som det
ikke er lov å spille fra er merket
med blå staker med hvit topp.
Fritak skal tas i henhold til regel
25-1.
Straff for brudd på lokal regel:
Matchspill – Tap av hull; Slagspill
– To slag.
d) Luftledning
Hvis en ball treffer en luftledning
(stedet luftledningen befinner seg
skal spesifiseres), skal slaget
annulleres og spilleren skal uten
straff spille en ball på stedet så
nær som mulig hvorfra den opprinnelige ballen sist ble spilt.

Se regel 20-5.
Straff for brudd på lokal regel:
Matchspill – Tap av hull; Slagspill
– To slag.
e) 150 meters merker
150 meters merker er uflyttbare
hindringer. Regel 24-2.
f) Plugget ball
Området for fritak ved plugget
ball etter regel 25-2, utvides til å
gjelde hele spillefeltet.
g) Steinfylte dreneringsgrøfter
Steinfylte dreneringsgrøfter anses som grunn under reparasjon.
Regel 25-1.
h) Merkestaker
Utenfor banen . . . .  Hvite merker
Grunn under reparasjon:. . . . Blå
merker
Vannhinder. . . . . . . . Gule merker
Sidevannshinder . . Røde merker
150 m merker. . Sorte/gule staker
(ev. Annet)
Note: NGF anbefaler at alle avstandsangivelser er til senter av puttinggreenen.
KGK Håndbok 2006
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Turneringsresultater - 2005 …
24.04 – Dugnadsturnering
1: Daniel A. Jansen		
2: Øystein Abildsnes
3: Per K. Selle		

41 P
40 P
38 P

01.05 – Åpningsturnering
Kl. A-herrer:
1: Daniel A. Jansen 		
2: Børge Hoem		
3:Jostein Nordin

39 P
38 P
36 P

Kl B-damer:
1: Martha Haugland		
2: Inger A. Homme		
3: Ina Skuggen		

36 P
34 P
27 P

Kl C- Grønt kort:
1: Inger Brodin		
2: Harald Rasmussen

31 P
25 P

07.05 – Peugeot Challenge Cup 2005
Internasjonal Herre
1: Øystein Røinås		
38 P
2: Ånund Homme		
35 P
3: Arvid Kittelsen		
34 P
Internasjonal Dame
1: Tunne Jansen		
2: Inger A. Homme		
3: Martha Haugland		

34 P
32 P
30 P

Nasjonal Klasse
1: Aleksander Follvik
2: Karin D. Hansson		
3: Simen Hansen		

39 P
34 P
33 P

22.05 – Nordea Pairs 2005
1: C. C. Nilsen / J .F .Skomedal
2: E .Mikkelsen / M. Mikkelsen
3: K. I. Torvik / B. Hoem		
18.06 – Maratongolf
1: Patrick Stokkeland
2: Øystein Røinås		
3: Paal B. Asbjørnsen

38

KGK Håndbok 2006

105 P
95 P
95 P

42 P
40 P
37 P

…Turneringsresultater - 2005 …
23.06 – St.Hans “Wood’n”
1: J.F.Skomedal/T.Øderud		
2: E.Reiland/O.N.Terning		
3: S Barkenæs/T.Høgdal		

19 P
15 P
15 P

26.06 – BMW Golf Cup International 2005
Klasse A- Herrer HCP 0,0-12,0
1: John Jansen 			
2: Oddleif Olsen			

37 P
32 P

Klasse B-Herrer HCP 12,1-28,0
1: Børge Hoem			
2: Øystein Røinås			
3: Kristian R. Fauske		

41 P
38 P
34 P

Klasse C-Damer HCP 0,0-28,0
1: Inger L. Hæraas			
2: Martha Haugland			
3: Tunne Jansen			

36 P
30 P
30 P

02.07 – Suzann Junior Challenge 2005
Kl. 1G-Gutter 15-16 år
1: Sondre Ronold, SGK		
2: Patrick Stokkeland, KGK		
3: Magnus Engevik, BjGK		

151 S
153 S
154 S

Kl. 1J- Jenter 15-16 år
1: Maria Simonsen, MelGK		
2: Vibeke Kommedal, SoalGK
3: Maren Asbjørnsen, KGK		

179 S
180 S
186 S

Kl. 2G- Gutter 13-14 år
1: Ole B. Ramsnes, SGK		
2: Christer Knag, SGK		
3: Sindre Kvalheim, MelGK		

74 S
79 S
80 S

Kl. 2J- Jenter 13-14 år
1: Solveig Helgesen, BjGK		
2: Debora Galtung, SGK		
3: Mariann Rognaldsen, MelGK

80 S
98 S
105 S

Kl. 3G- Gutter 11-12 år
1: Daniel A. Jansen, KGK		
2: Vetle Marøy, BGK		
3: Atle M. Halvorsen, VossGK

51 P
49 P
44 P
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…Turneringsresultater - 2005…
Kl 3J- Jenter 11-12 år
1: Isabel Galtung, SGK		
2: Therese Guttormsen, BjGK
3: Mia Jørs, MelGK			
06.08 – 18-hull Greensome
1: M.L.Pedersen/A.G.L.Pedersen
2: S.R.Selle/P.K.Selle		
3: I.A.Homme/Å.Homme		

58 P
41 P
37 P

44 P
42 P
41 P

04.09 – Klubbkamp mot Bjaavann GK
Vinner: Krisriansand GK
13.14.08 – Klubbmesterskap Junior/Senior 2005
Junior Gutter (2X18hull)
1: Patrick Stokkeland		
160 S
2: Jon F. Skomedal			
169 S
3: Kristian R. Fauske		
173 S
Senior Damer( Scratch 2 X 18 hull)
1: Inger A. Homme			
178 S
2: Martha Haugland			
196 S
3: Anne K. S. Pedersen		
201 S
Senior Herre (Scratch 2 X 18 hull)
1: Mogens L. Pedersen(Etter omspill) 184 S
2: Finn G. Humekjær		
184 S
3: Ralph Nash			
188 S
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Senior Damer( Netto 2 X 18 hull)
1: Sonja Barkenæs			
2: Kari Knudsen			
3: Ina Skuggen			

158 S
170 S
177 S

Senior Herre (Netto 2 X 18 hull)
1: Ånund Homme			
2: Øystein Abildsnes		
3: Torje Egeli			

137 S
147 S
150 S

…Turneringsresultater - 2005
15.08 – Green Card Championship (9 hull)
GK Klasse Damer
1: Annbjørg L. Homme		
17 P
2: Trine M. Grimstad		
13 P
3: Solveig Voldmo			
13 P
GK Klasse Herrer
1: Bjørn A. Karlsen			
2: Per M. Stene			
3: Stig R. Selle			

18 P
17 P
16 P

Klasse for Etablerte
1: Dag O. Johansen			
2: Joakim Noraas			
3: Paul V. Hansen			

22 P
19 P
18 P

20/21.08 – Klubbmesterskap Damer / Herrer 2005
Herrer
1: Thomas Øderud			
234 S
2: Patrick Stokkeland		
238 S
3: Tor F. Aaslie			
240 S
28.08 – G-Bil Match Spill
Vinner
Thomas Øderud
03.04.09 – AMA Tour
1: Preben Lønn, BjGK		
2: Kenneth Aslaksen, AoGK		
3: Thomas Øderud, KGK		

161 S
162 S
163 S

10.09 – Kees Verkerk Spesial
1: Daniel A. Jansen			
2: Kristian R. Fauske		
3: Inger A. Homme			

45 P
38 P
38 P

18.09 – Bykamp mot Mandal
Vinner: Mandal
01.10 – CB Flaggkonkurranse
1: Erlend Jerstad
2: Roger Kristensen
3: Børge Hoem

KGK Håndbok 2006
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Verdt å vite…
Medlemmene oppfordres til å
holde seg informert om turneringene gjennom websidene og på
oppslagstavle ved klubbhuset.
Nærmere opplysninger og eventuelle forandringer i turneringsprogrammet vil bli å finne der.
Med Shotgunstart menes at det spilles ut samtidig på alle 9 hull. Scratch
betyr at man i en turnering må delta
uten bruk av handicap.
Starttider: kl. 09.00 (Enkelte turneringer kan ha andre starttider). Ved
turneringer med Shotgunstart, er seneste fremmøte 20 minutter før start.
Dvs. at hvis man ikke har hentet sitt
scorekort innen denne tid, får man
ikke starte.
NB: Påmeldingsfrist for alle helgekonkurranser er normalt innen torsdag kl. 17.00. Se forøvrig de tidsfrister
som står på påmeldingslisten. Husk
medlemsnummer ved påmelding!
Startkontingent for vanlige 18-hulls
turneringer er kr. 50,-. Det gjøres
oppmerksom på at startkontingent
skal betales hvis man er påmeldt,
enten man spiller eller ikke spiller.
Uteblivelse uten gyldig grunn og uten
å melde fra til Turneringsutvalget kan
medføre utestengelse fra senere turneringer.
Handicapgrense
I de konkurranser hvor det er
handicapgrense, må en ha registrert
handicap innenfor de oppgitte grenser
for å kunne delta.
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Maks. handicap
Det handicap en spiller med høyere
handicap får godskrevet ved
deltakelse i en turnering der det ikke
er fastsatt handicapgrense.
Turneringer
Husk å vise handicapkort/Grønt kort,
ellers får du ikke starte i konkurransen.
Signér scorekortet før innlevering, og
ajourfør handicapkortet med markørens underskrift. Handicaptellende
runder må føres på handicapkortet og
handicap eventuelt justeres.
Banen
Golfbanen fra 1973 ligger ved
Sukkevann på Korsvik i Randesund,
ca. 9 km fra Kristiansand sentrum.
Banen har 9 hull med en samlet 18hullslengde på 4.970m, par 72.
Til banen fra Kristiansand
sentrum
Kjør E 18 mot Oslo til Varoddbroa er
passert (hold høyre fil over broen).
Rett etter tunnelen: Første avkjørsel
mot høyre, Rv 401 mot Høvåg. Følg
denne ca. 300 m. Ta av mot høyre
mot Dvergsnes (skiltet ”Golfbane”), og
fortsett til skilt merket ”Golfbane”, på
venstre side av veien.
Til banen fra øst
Kjør E 18 mot Kristiansand. Etter å ha
passert dyreparken og avkjørsel mot
høyre til Kjevik: ta første avkjørsel på
høyre side mot Høvåg, RV 401. Følg
denne ca. 300 m. Ta av mot høyre
mot Dvergsnes (skiltet ”Golfbane”), og
fortsett til skilt merket ”Golfbane”, på
venstre side av veien.

…Verdt å vite
• Det er ikke tillatt å ta prøvesving
på utslagssted med gress.

• Hullene skal spilles i riktig rekkefølge.

• Det er tillatt å starte fra flere hull
etter en turnering med Shotgun
start.

• Spillere med starttid har alltid
fortrinnsrett på Hull 1.

• Spillere som kommer fra Hull 9
og skal spille Hull 10, går ut mellom spillere med starttid når det
er mulig

• Spillere med ball i ballrennen har
lavest prioritet, og kan kun spille
ut når det er ledig startid eller det
ikke kommer spillere fra Hull 9.

• Hvis man tar pause etter å ha
spilt 9 hull, mister man retten til å

spille ut etter spillere med starttid,
og må legge ball i ballrennen.

• Det kan ikke være mer enn
4 spillere i hver gruppe.

• Det kan ikke være mer enn 2
Grønt kort-spillere i hver gruppe.

• Flere spillere kan ikke dele bag
og køller.

• Greenfee spillere skal betale
greenfee før de går ut på banen.
Hvis greenfee ikke er betalt, bortvises spiller fra banen etter først
å ha blitt avkrevd greenfee og
hjemmeklubb informeres.

• Kvittering for betalt greenfee skal
festes synlig på bag eller tralle.

• Medlemmer som ikke har betalt
kontingent og spillerett/greenfee,
har ikke adgang til spill på banen.

@g^hi^VchVcY <da[`ajWW Zg jik^`aZi e ZGZYV`i©g eaVii[dgbZc#
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iV``Zg[dgdeeYgV\Zi]^ahZc:97IdiVaeVgicZg#
:97IdiVaeVgicZg6Hjik^`aZgcZiih^YZgd\Veea^`Vh_dcZg[dgc¨g^c\ha^kd\
dg\Vc^hVh_dcZg#IV`dciV`i[dgbZg^c[dgbVh_dcdbdhhd\kgZi_ZcZhiZg#
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Turneringer & spilleformer…
Beskrivelsene nedenfor er å betrakte som anvisninger, ikke som regler.
M = Matchkonkurranseregler
S = Slagkonkurranseregler
1. Single: En spiller mot en annen spiller.
(M)
HCP: Differansen mellom spillernes
handicap.
2. Foursomematch: Match hvor to spiller
mot to og hver side spiller én ball. HCP
1/2 av differansen mellom sammenlagt
HCP på hver side.
3. Greensomematch: Alle fire spiller
hver sin ball fra utslagsstedet, hvor-etter spillerne velger den fordelaktigste
ballen på hver side, og fortsetter deretter spillet på samme måte som i foursome (2).
Hvis A og B spiller på samme side,
og velger A’s ball etter utslaget, skal
B spille annet slag på denne ballen.
Retten til å velge er kun etter første
slag.
Hvis begge ballene på en side er spilt
”Out of bounds”, mistet, eller uspillbare,
får bare den ene spilleren spille om
igjen, og spillerne får selv bestemme
hvem som skal gjøre det. Bare en spiller på hver side får spille provisorisk
ball (M).
HCP: Samme som foursomematch.
En variant av foursome og greensome
er mixed foursome, respektive mixed
greensome, og innebærer at hver side
består av en herre og en dame.
4. Bestball: En spiller på en side spiller
mot to eller flere spilleres beste ball på
den andre siden (M).
HCP: Spillerne får differansen mellom
sitt hcp og det laveste hcp i partiet.
Scorekortets HCP-indeks angir hvilke
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hull som skal avgis/mottas.
5. Fourball bestball: To spillere på den
ene siden spiller sin beste ball mot
den andre sidens beste ball (M). HCP:
Samme som bestball (4).
6. Threeball, ”Københavner” eller
”Canadian”: På hvert hull spilles om 6
poeng, hvorav beste ball får 4 , nest
beste 2 og dårligste ball 0 poeng. Hvis
to spillere deler beste ball, får de 3
poeng hver, og hvis alle tre spillere
er like, får de 2 poeng hver. Hvis en
spiller har bestball og de øvrige har
likt resultat, får bestballen 4 poeng og
de øvrige 1 poeng hver. Vinner er den
som har høyest sammenlagt poengtall
(S). HCP: Samme som bestball (4).
7. Fourball, Bestball og Sammenlagt:
To sider med to spillere på hver side.
På hvert hull spilles om 2 poeng, den
ene siden som har den beste ballen får
1 poeng, og den andre siden som har
lavest sammenlagt slagtall for begge
ballene, får 1 poeng. Hvis beste ball på
begge sider er lik, får en ingen poeng
for beste ball, og hvis det sammenlagte antall slag på begge sider er likt, får
en heller ikke poeng for dette. Vinner
er den siden som har større poengtall
enn de poeng det gjenstår å spille om
(M).
HCP: Samme som bestball (4).
8. Fourball, Bestball og Dårligste ball:
På hvert hull spilles om 2 poeng. Den
siden som har den beste ballen, får
1 poeng, og den siden som har den
beste av de to dårligste ballene, får 1
poeng. Hvis de beste ballene eller de
2 dårligste er like på begge sider, gis
ingen poeng til noen (M).
HCP: Samme som bestball (4).
9. Slagkonkurranse: Hver deltaker

…Turneringer og spilleformer
spiller mot alle andre deltakere i turneringen. For markeringens skyld spilles
parvis eller på annen måte som angitt
i regel 36-2-c. Det sammenlagte antall
slag for antall oppsatte runder avgjør
resultatet (S).
10. Slagkonkurranse kan også spilles som foursome eller greensome. I
begge tilfeller får paret halvparten av
det sammenlagte hcp. (Et halvt slag
forhøyes, eller beholdes etter turneringsutvalgets bestemmelser).
11. Flaggkonkurranse: Spillere tildeles
det antall slag som er tildelt iht. Slopetabellen for den enkeltes hcp, pluss fullt
hcp ( i foursome halvparten av spillernes sammenlagte hcp). Hver deltaker
eller hvert par spiller så langt dette
antall slag rekker og setter der ned sitt
flagg.
Hvis en spiller ikke har brukt sine slag
til og med 18. hullet, fortsetter spillet på
hull 19 osv. Den som kommer lengst,
vinner turneringen. Hvis en spiller med
sitt siste slag får out of bounds eller
mister ballen, settes flagget ned på det
stedet som det siste slaget ble spilt (S).
12. Eclectic: Spilles over to, evt. flere
runder. For hvert hull noteres det beste
resultat som spillerne har oppnådd på
noen av rundene. Summen av de beste
markeringene på banens respektive
hull utgjør spillerens turneringsresultat.
HCP: Hver spiller får sitt fulle hcp.
Slagene pr. hull blir i følge scorekortet.
13. Bogeymatch mot par- single, foursome (2), greensome (3) (Se Golfregler
§ 32-1): Hver deltaker spiller en ball mot
en for hvert hull fastsatt markering, hullets par. Den som vinner flest hull over
denne markeringen, vinner konkurransen. Konkurransen regnes således
som en match mot par.

HCP: I single fullt hcp, i foursome og
greensome 1/2 av sidens sammenlagte
hcp.
14. Stableford (poengbogey): Single,
foursome (2), greensome (3). Spilles
som bogeykonkurranse (13)
– HCP: Spilleren (siden) får sitt fulle hcp.
For spilleresultatet gjelder flg. poengberegning:
– Hull som spilles på netto 1 slag over
par: 1 poeng.
– Hull som spilles på netto par:		
2 poeng.
– Hull som spilles på netto 1 slag under
par: 3 poeng.
– Hull som spilles på netto 2 slag under
par: 4 poeng.
– Hull som spilles på netto 3 slag under
par: 5 poeng.
15. Bisques: En spiller (side) gir motspilleren (andre siden) et visst antall slag
(bisques), som denne får trekke fra sin
bruttomarkering på valgfrie hull. Å ”ta
en bisque” kan gjøres etter at et hull er
ferdigspilt, dog innen spilleren forlater
greenen (M). Flere bisques kan tas på
et hull.
16. Scramble: Hvert lag består av to, tre
eller fire spillere. Samtlige spillere slår
hver sin ball fra utslagstedet. Deretter
velger laget den best plasserte ballen.
Øvrige baller plukkes opp. Deretter
dropper spillerne i valgfri rekkefølge
innen en køllelengde og slår sine
slag. På greenen plasseres ballene
på samme punkt som valgte ball og
i bunker gjenskapes ballens leie. Så
snart noen i laget har hullet ut, noteres scoren og laget fortsetter til neste
hull. Turneringene bør spilles uten hcp.
Hvert lag bør kombineres slik at sammenlagt hcp blir så likt omm mulig.
KGK Håndbok 2006
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Turneringer – 2006
Første
Navn
start

Antall
hull

Spilleform

Dugnadsturnering

18

4

09.00

Toyota Åpningsturnering

18

1

17.00

Scramble m/fest

9

4

7.

09.00

Peugeot Challenge Cup 2006*

18

E

Lør.

13.

10.00

Agder Tour/Junior

Søn.

14.

10.00

Klubbkamp mot Bjåvann*

Mnd.

Dag

Dato

April

Søn.

23.

09.00

Mai

Man.

1.

Fre.

5.

Søn.

Juni

Aug.

Sept.

18

E

9+9

3

Ons.

17.

13.00

17. mai turnering

9

2

Lør.

20.

09.00

Captains Class Cup 2006

18

1

Tors..

25.

09.00

Kees Verkerk Spesial

18

1

Søn.

28.

09.00

Nordea Pairs

18

E

Lør.

10.

09.00

NGFs Veldedighetsturnering*

18

E

Søn.

11.

Golfens Dag

Lør.

17.

04.00

Maratongolf

54

1

Fre.

23.

17.00

St. Hans Cup- ”Wood’n”

9

E

Lør./
Søn.

5./
6.

08.00

Klubbmesterskap 2006
Senior og Junior

36

E

Lør.

12.

13.00

Greensome m/fest

18

E

Søn.

13.

08.00

AMA Tour

18

E

Man.

14.

18.00

Green Card Championship

9

1

Lør./
Søn.

26./
27.

08.00

Klubbmesterskap 2006
Herre / Dame

54/36

E

Fre.

1.

15.00

Proenes Invitasjon

18

E

Lør.

9.

10.00

Sørlandsmesterskap (Arendal)

18

E

Søn.

10.

09.00

Volvo Masters*
Spilles på Bjåvann

18

E

Søn.

17.

10.00

Bykamp mot Mandal

18

1

Søn.

24.

09.00

Klubbkamp mot Bjåvann*
Spilles på Bjåvann

9+9

3

Lør.

30.

08.00

CB Flaggkonkurranse*

18

2

Spilleformer
1 – Single Stableford
2 – Flaggkonkurranse
3 – Match
4 – Scramble
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E – Egendefinerte klasser
* – Turneringer hvor KGK og
BjGK ikke betaler greenfee hos hverandre!

Øvrige Turneringer
Damekveld – 9-hulls turnering hver
tirsdag i hele sesongen. Se side ?
Gubbekveld – 9-hulls turnering hver
onsdag i hele sesongen. Se side ?
Chrysler Single Match – Vi starter
en serie i mai og fortsetter til vi
har kåret en vinner. Påmeldinger
og spilleoppsett blir satt opp på
oppslasgstavla.
Seniorgolf – Har sine turneringer
torsdag morgen i.h.t. eget program.
Se side ?
Sørlandsmesterskap – Avholdes i
Arendal.

Klasser for KM –
• Dame
• Herre
• Junior dame
• Junior herre
• Senior dame, Kl. A HCP 0-24,0
(50 år +)
• Senior dame, Kl. B HCP 24,1-32,0
(50 år +)
• Senior herre, Kl. A, HCP 0-18,0
(55 år +)
• Senior herre, Kl. B, HCP 18,1-32,0
(55 år +)
Spilleformer for KM –
• Damer spiller 36 hull slag uten HCP
fra rød tee.
• Herrer spiller 54 hull slag uten HCP
fra gul tee.
• Alle andre klasser spiller 36 hull
slag uten HCP fra rød/gul tee.

Mercur-reiser
Mercur Messereiser Mercur Forretningsreiser

GOLFTURER - GRUPPETURER - ENKELTREISER
Vi har 25 års erfaring som reisebyrå/
turoperatør i Kristiansand
Service og kvalitet er vårt varemerke!
Vi tilbyr alt av reiser i inn- og utland
Kontakt oss på telefon: 38 12 33 80 eller
epost: post@mercur-reiser.no

Mercur Reiser as, Industrigt. 6, 4632 Kristiansand
www.mercur-reiser.no
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Overnatting.no er din komplette portal for de beste
tilbudene innen overnatting og kurs/konferanse!
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Lov for Kristiansand Golfklubb
Rev. 2 av 01.12.2004
Lov for Kristiansand Golfklubb, revisjon 2, stiftet 24. juni 2003
Vedtatt den 24.06.2003 med senere endringer senest av:
Rev. 0 – Vedtatt på stiftelsesmøte 24.06.2003
Rev. 1 – Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 03.12.2003
Rev. 2 – Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 01.12.2004
Godkjent av Idrettsstyret den 06.12.2004. -1)
§ 1 Formål
Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund
og Olympiske Komité (NIF).
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All
idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap,
helse og ærlighet.
§ 2 Organisasjon
Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Vest Agder idrettskrets.
Idrettslaget er medlem av Norges Golfforbund.
Idrettslaget hører hjemme i Kristiansand kommune, og er medlem av
Kristiansand idrettsråd. -2)
Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige
medlemmer. –3)
Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10 11, 12, 13 og 14 gjelder idrettslaget
uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.
Idrettslagets regnskapsperiode er fra 1. oktober til 30. september.
§ 3 Medlemmer
Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters
lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. -4)
Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt idrettslagets lover og bestemmelser.
En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser
til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp.
Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.
§ 4 Medlemskontingent og avgifter
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud.
KGK Håndbok 2006
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§ 5 Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap
i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov § 2-5.
Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9.
Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget,
og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.
Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i laget. Spiller/
utøver med kontrakt og medlemskap i laget kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.
Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar
og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret
strykes som medlem i idrettslaget. -5) Hvis medlemmet, ved forfall skylder
2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra
idrettslagets side. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.
§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse
For refusjon av utgifter og godtgjørelse til idrettslagets tillitsvalgte gjelder:
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert
tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet.
Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt
arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå av budsjett og regnskap.
§ 7 Inhabilitet –6)
Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a)
når vedkommende selv er part i saken
b)
når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i
oppstigende eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken
c)
når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer
med en part
d)
når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller
er medlem av styret i et selskap som er part i saken
Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når
andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det
skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part.
Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ. –7)
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Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den
tillitsvalgte eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne
påvirke vedkommendes standpunkt og at idrettslige interesser ikke tilsier
at vedkommende bør vike sete.
Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av
direkte underordnet i samme organisasjonsledd.
Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte som en avgjørelse retter seg mot eller som saken
ellers direkte gjelder.
§ 8 Straffesaker
For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser).
§ 9 Årsmøtet
Idrettslagets øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år innen desember måneds utgang.
Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, -8) direkte
til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være
sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste og andre
nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.
Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan
invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta
at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.
Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet
ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse.
På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av
de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.
§ 10 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å
være medlem av idrettslaget.
§ 11 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal: -9)
Godkjenne de stemmeberettigede.
1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
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2.

Velge dirigent(er), sekretær(er) -10) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
3. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
4. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. -11)
5. Regnskapsperiode 1. oktober til 30. september
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett. -11)
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. -12)
10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) 5 styremedlemmer -13) og 0 varamedlemmer
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan,
jfr. § 11 pkt. 9.
d) Valg av revisorer. Idrettslaget velger ekstern revisor -14)
e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er
tilsluttet.
f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste
årsmøte.
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret
velges samlet.
Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres
rekkefølgen i forhold til stemmetall.
Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen i idrettslaget, dog slik at det skal være minst to
representanter fra hvert kjønn. I grupper, råd og utvalg m.v. som består av
2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert.
Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.
§ 12 Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det
fremmes krav om det.
Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres
opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal
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stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater
som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å
anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder
ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater
har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn
halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige
kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest
stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
§ 13 Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget
Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre
med minst 14 dagers varsel etter:
a)
Vedtak på årsmøte i idrettslaget.
b)
Vedtak i styret i idrettslaget.
c)
Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets medlemmer.
d)
Krav etter vedtak i overordna organisasjonsledd: NIF eller
idrettskrets.
Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som
er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet.
§ 14 Idrettslagets styre -15)
Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste
myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal: -16)
1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og
bestemmelser.
2. Forestå idrettslagets administrasjon og føre nødvendig kontroll med
lagets totale økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. -17)
3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.
4. Representere idrettslaget utad.
Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av
styremedlemmene forlanger det.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede.
Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er
møtelederens stemme avgjørende.
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Prokura har styrets leder og et styremedlem i fellesskap.
§ 15 Grupper/avdelinger/komiteer
Idrettslaget skal ha valgkomite som velges på fritt grunnlag på årsmøtet
i idrettslaget, etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge frem
innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet.
Laget kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Lagets årsmøte
bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av
idrettslagets organisasjonsplan, jfr. § 11 pkt. 9.
For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og
grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget
utad uten styrets godkjennelse. -18)
§ 16 Lovendring -19)
Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i
idrettslaget etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de
avgitte stemmer.
Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de
er godkjent.
Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med
bestemmelsene i NIFs lov.
§ 17 kan ikke endres.
Lovendringer gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for idrettslaget, trer i kraft umiddelbart.
§ 17 Oppløsning -20)
Oppløsning av idrettslaget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir
oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte
3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas
med 2/3 flertall.
Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget.
–21)
Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til
dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 16.
I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler
NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret.
Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst og mister således
sitt medlemskap i NIF. Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.
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Fotnoter
(1) Jfr. NIFs lov §§ 2-2, 2-15 og 10-5.
(2) Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags
naturlige område strekker seg over mer enn en kommune, avgjør lagets
årsmøte ved lovvedtak hvilket idrettsråd det tilhører.
(3) Personlige medlemmer betyr at idrettslaget ikke har anledning til å operere med andre typer medlemskap, som for eksempel familiemedlemskap og firmamedlemskap. Enten er man personlig medlem eller så er
man ikke medlem. At det innføres familiekontingent er å anse som en
rabattordning, og har ikke noe med selve medlemskapet å gjøre.
(4) Når det står ”kan bli tatt opp som medlem” innebærer dette at ingen har
krav på å bli medlem. Lovutvalget har uttalt at på bakgrunn av bestemmelsens tilblivelse, har et idrettslag rett til å avslå en opptakssøknad i
helt spesielle tilfeller. I tilfelle tvist avgjør idrettskretsen om søkeren kan
tas opp. Kretsens avgjørelse kan innankes for Idrettsstyret innen 14 dager etter at rekommandert melding er sendt berørte parter.
(5) Skyldig kontingent må forstås å være manglende innbetaling i forhold til
den betalingsfrist som styret har satt ved utsending av kontingentkrav.
Skyldig kontingent for mer enn ett år må forstås slik at det kan foretas
strykning etter ordinært årsmøte og når det er vedtatt kontingent for nytt
driftsår. Lagene oppfordres til å innarbeide gode rutiner i forhold til strykning.
(6) Teksten i denne § kan erstattes med: ”For inhabilitet gjelder NIFs lov §
2-7.”
(7) Inhabilitetsreglene gjelder ikke på årsmøtet.
(8) Minimumsfrist i forhold til NIFs lov § 2-8.
(9) Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte.
Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men
eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte
kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet.
(10) Sekretæren(e) behøver ikke å være medlem i idrettslaget.
(11) Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal omfatte henholdsvis regnskapene og budsjettene for disse,
og skal følge oppsettet i Idrettens kontoplan. Dette følger av at grupper/avdelinger i et idrettslag aldri kan være egne juridiske og økonomiske
selvstendige enheter, da laget ellers ikke lenger ville vært ett idrettslag.
Henviser for øvrig til § 15 i lagets lov.
(12) Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering.
Minimumsinnholdet i en organisasjonsplan er oversikt over tillitsvalgte i
tillegg til styret og de andre lovfestede tillitsverv.
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(13) Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes ved vedtakelse av
loven, minimum 1 styremedlem og 1 varamedlem. Det er ikke noe i veien
for at styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver.
(14) Idrettslag med årlig omsetning på mer enn kr. 5.000.000,- plikter å ha
engasjert revisor, jfr. NIFs Regnskaps- og revisjonsbestemmelser § 5-1.
Idrettslag som kommer inn under denne bestemmelsen må ta inn nytt
punkt 10 i § 11: ”Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.” – og med tilsvarende forskyvning av neste
punkt. Videre må § 11 (nytt) pkt 11 litra e) endres til: ”Kontrollkomite på 2
medlemmer med 2 varamedlemmer.”
(15) Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til
andre organer/personer innen laget (det kan således ikke lovfestes at et
”representantskap” eller lignende skal kunne overprøve styrets vedtak)
(16) Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tillegges styret. Det er
ikke noe i veien for at det kan bestemmes at styret skal ha andre oppgaver i tillegg.
(17)Jfr. NIFs Regnskaps- og revisjonsbestemmelser.
(18) Dette innebærer bl.a. at det bare er idrettslagets styre (hovedstyre der
laget har grupper/avdelinger med egne styrer) som kan foreta ansettelser, inngå sponsoravtaler, evt. andre avtaler som binder idrettslaget rent
juridisk/økonomisk.
(19) Jfr. NIFs lov § 2-15, 2. ledd.
(20) Jfr. NIFs lov § 2-16.
(21) Ved sammenslåing skal eldste stiftelsesdato og klubbnummer for dette
idrettslaget benyttes.
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