
 

 
Turnerings Kalender 

 
Klasse Turnering Mitt Hcp 

     Periode 1 
6/5 Sola GK, 9-hullsbanen  

21/5 Jæren GK  
27/5 Stavanger GK  

     Periode 2 
10/6 Sola GK, Solastranden  
1/7 Sirdal GK  

12/8 Bjaavann GK  
     Periode 3 

19/8 Ogna GK  
9/9 Utsikten GK  

23/9 Randaberg GK  
TIPS!! 

‐ Kryss av turneringene du har meldt deg på  
‐ Fyll ut Hcp etter hver turnering  
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Velkommen 

...Til Nytt golf år og  

Narvesen Tour!! 

 

Vi håper alle spillere på alle nivå holder av 
turneringsdagene og melder seg på.  

Enten du drømmer om å bli proff eller synes golf er 
gøy, er dette turneringene der du møter andre som også 

elsker å spille golf. 

For deg som lurer på om du skal tørre å delta på din 
første turnering, så kan vi garantere at du skal få det 
gøy, du får hjelp om du ønsker det. Alle spiller med 

andre spillere på omtrent samme nivå. 

 

Sjekk datoene og meld deg på i golfbox som du finner 
via websiden til din hjemmeklubb. 

Hvis du er usikker, spør treneren din.  

 

Mvh Turneringskomite 

Region Vestlandet Sør 

 

 

 
Turnerings format 

Narvesen Tour 

passer for alle nivå!! 

 

Alder Kjønn Hcp Ant.hull Pris
6-8 År Mix 36-54 6 100 

9-12 År Mix 36-54 9 100 
13-19 År Mix 36-54 9 100 
13-15 År Jenter +8-36 18 200 
13-15 år Gutter +8-36 18 200 
16-19 år Jenter +8-36 18 200 
16-19 år Gutter +8-36 18 200

 

‐ 6-8 år spiller på tilrettelagt bane og med ledsager. 
‐ Jente og Gutte klassene inngår i OOM for kvalifisering til 

Srixon Tour 

 

 

Mer informasjon og påmelding til Narvesen tour kan du finne på 
Norges Golfforbunds sider. 

 
( http://www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/junior-tour ) 

For påmelding trykker man på  
linken til Vestlandet Sør 

 

 

 
NARVESEN TOUR 

(JUNIOR BREDDE) 

Fokus for alle regionale aktiviteter og konkurranser for 
barn, ungdom og juniorer er rekruttering – ivaretakelse 

og utvikling, uavhengig av kjønn, alder, nivå og 
ambisjoner, fra nybegynneren til elitespilleren. 

Regionale aktiviteter/konkurranser/turneringer utvikles 
og koordineres av regionene og målet er å skape et 

bredt tilbud for alle kategorier spillere. 
 

Aktivitetene utvikles og koordineres av regionene og 
skal følge retningslinjene i sportslig plan. Det primære 
konkurransetilbudet for en junior skal finnes i klubben 

og i regionen og skal ha en rød tråd; idrettsglede, 
mestring og miljø. Det skal legges større vekt på 

spillernes utvikling enn konkrete resultater. 
Det viktigste i en utviklingsfase er klubbens deltagelse 

og ivaretagelse av egne spillere. De regionale 
konkurransene er ett tilbud, samtidig som klubben 

også må gi sine juniorer andre konkurransealternativer. 
Dette må gjøres i egen klubb, gjennom deltagelse i 
klubbturneringer, samt egne junioraktiviteter gjerne i 

samarbeid med naboklubber. 
«Erfaring tilsier at den beste måten å utvikle spillere på 

er å la dem konkurrere lokalt.» 

 


