
RACHELS JUNIOR TOUR 2020

UKER 7+8
DATOER 15.-28. juni
SPILLFORMAT Lag-NM kvalifisering 1
BANE Hovedbanen

FORKLARING (hovedbane)
36 hull slagspill, brutto og nettoscore. Minst to runder skal spilles for at det skal være 
gjeldende, men spiller man flere vil de beste to resultatene telle. Alle som ønsker å delta 
på lokal lag-NM kvalifisering skal gi beskjed til trener FØR første runde er spilt for å melde 
fra om deltagelse. Alle spiller fra GUL TEE og ALLE som skal spille kval skal sende bilde av 
scorekortet etter runden med både spillerscore og markørscore, og alle skal spille med 
minst én annen som ønsker å kvale. Den spilleren skal også være din markør. 
Kvalmuligheter for alle født fra 2001-2007. Liste med alle som ønsker å spille junior lag-
NM blir postet til de som ønsker å delta slik at dere kan koordinere spill.

HUSK: 
1 Gå gjennom scoren din og sammenlign scoren på hvert hull med din markør.

2
Som spiller må du sørge for at din markør (spillepartner) har riktig score for deg før det 
sendes inn digitalt til Rachel. (selv hvis markør er foresatt eller ikke med i turneringen).

3 NB! Feil på innsendt resultat vil bli straffet ved standard prosedyre i henhold til R&A sine 
regler. 

Scorekort tas bilde av og sendes inn via Spond eller Messenger. Har du ikke Spond kan 
resultatet sendes til rachel@kjekstad-gk.no og må inneholde spiller og markørs navn og 
begges resultat.

UKER 7+8
DATOER 15.-28. juni
SPILLFORMAT Sommeroppladning
BANE Begge FORKLARING (begge baner)



18 hull brutto og netto score, men på hovedbanen skal alle gutter med handicap under 30 
spille fra gul tee. Alle gutter over handicap 30 skal spille fra rød tee. Alle jenter under 30 i 
hcp skal spille fra RØD tee, og alle jenter over hcp 30 skal spille fra GRØNN tee. På 
korthullsbanen skal det spilles 18 hull samme dag. Kun 18 hulls spill er gyldig.

HUSK: 
1 Gå gjennom scoren din og sammenlign scoren på hvert hull med din markør.

2
Som spiller må du sørge for at din markør (spillepartner) har riktig score for deg før det 
sendes inn digitalt til Rachel. (selv hvis markør er foresatt eller ikke med i turneringen).

3 NB! Feil på innsendt resultat vil bli straffet ved standard prosedyre i henhold til R&A sine 
regler. 

Scorekort tas bilde av og sendes inn via Spond eller Messenger. Har du ikke Spond kan 
resultatet sendes til rachel@kjekstad-gk.no og må inneholde spiller og markørs navn og 
begges resultat.


