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Treninger 2019
•

Treninger hver tirsdag mellom kl. 18-20
• Lager 4 ukers planer som legges ut på hjemmeside/Facebook
• Ulike aktiviteter og treningsområder
• «Trackman stasjon» med forhåndspåmelding via Facebook

•

Treningsdag etter endt VTG kurs
• Åpent for alle medlemmer (helg)
• «Trackman stasjon»
• Teknikk og taktikk trening
• Grilling

•

«Protimer»
• Bestilling av timer igjennom klubben med trener Kristoffer Lie
• Mulighet for å «leie trackman» under treningstime mot avgift

Åpen dag 2019
•

Invitere til «prøvespill» på range og chippe/putteområde

•

Puttebanen er åpen for «prøvespill»

•

Grilling og bevertning

Turneringer
•

Onsdagsturnering
1. runde sikter vi på blir onsdag 15. mai
• Siste runde onsdag 25. september
• 16 runder totalt hvor de 6 beste teller i OOM på Brutto Slag og Stableford
•

•

Lag NM kvalik
•

•

Klubbmesterskap 2019
•

•

2 runder – (sted og datoer kommer vi tilbake til)
Avholdes 24. og 25. august

Innspill
Ønsker om turneringer mottas med takk
• Noen som vil «være» med i Turneringskomiteen?
•

Nye regler
•

Dropping av ball: Når du skal foreta en dropp (for eksempel fra en uspillbar lie eller
straffeområde), skal du droppe fra knehøyde i stedet for skulderhøyde.

•

Når du skal droppe ballen én eller to køllelengder, skal du bruke den lengste køllen i
bagen, men ikke putteren.

•

Hvis man ved et uhell treffer ballen to ganger med samme svingbevegelse, skal
du ikke lenger tildeles straffeslag.

•

Det blir innført et alternativ til hvordan man skal håndtere situasjoner med
mistet ball eller out-of-bounds: Fra januar 2019 blir en lokal regel tilgjengelig
som tillater komiteer å gjøre det mulig for spillere å droppe ballen i nærheten av
der hvor man mistet ballen eller der den endte opp out-of-bounds– med to
straffeslag. Du kan droppe ballen i nærmeste område i fairway mot to
straffeslag.

Golfregler…
•

Maksimal tillatt letetid etter en mistet ball reduseres fra fem til tre minutter. Det blir også
anbefalt at spillere ikke bruker mer enn 40 sekunder på å gjennomføre et slag.

•

Det blir ikke lenger straff hvis du ved et uhell forårsaker at ballen eller ballmarkøren
flytter seg på en puttinggreen.

•

Mer avslappede regler på puttinggreenen: Du kan putte med flagget i hullet.Spillere kan
reparere spikemerker og andre skader forårsaket av sko, dyr og «andre skader», og det er
ingen straff for å ta på sin egen puttelinje.

•

Begrepet «vannhindere» forsvinner. Det nye begrepet blir såkalte «penalty areas», eller
«straffeområder» på norsk. I tillegg til vann kan de dekke områder med ørken, jungel,
lavastein, mose, lyng og så videre. Man kan droppe sidelengs ut fra straffeområder, og det blir
ikke tildelt straffeslag for å flytte på løse gjenstander eller grunne køllen i bakken i
straffeområdene.

Golfregler…
•

Mer avslappede regler i bunkeren: Det blir ikke lenger straff for å berøre sanden i en
bunker før et slag, såfremt du ikke gjør det bevisst for å teste forholdene. Du kan
fortsatt ikke grunne køllen når du stiller deg opp til ballen.

•

Ny regel for deg som hater å slå fra sandbunkeren: Du kan erklære ballen uspillbar
og droppe ballen utenfor bunkeren– med to straffeslag.

Banestatus / Planer 2019
•

Alle bekker og dreneringsrør virker å fungere som de skal

•

Vanntilførsel er sikret gjennom kommunalt anlegg fra Nermotunet ved problemer
i elva som har vært vårt største utfordring de siste åra. Da er vi sikra vanntilførsel
til greener i en kritisk fase som forhåpentligvis vil gi bedre vekst og kvalitet.

•

Bunkere – fortsette med utskifting av sand som ble påbegynt i 2018.

•

Dugnad – det blir vårdugnad med turnering og servering (avtales nærmere)
•

Merke bane ihenhold til nye regler m.m

Golftur høst 2019 – Gdansk, Polen
•

Utreise Fredag 18. oktober kl. 20.05
•

•

Retur Tirsdag 22. oktober kl. 22.00
•

•

DY1054 – Norwegian – Oslo til Gdansk (kl. 21.30)
DY1055 – Norwegian – Gdansk til Oslo (kl. 23.30)

•

PRIS : 4.090,- pr.person

•

Flyreise kommer i tilllegg (Norwegian)
•
•
•

SAND VALLEY GOLF RESORT, pakke som inneholder:
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

4 netter (del i dobbeltrom)
Opphold i 2 xLuksusvilla
Privat Basseng
Sauna, Stue, Kjøkken, Terrasse, Gratis WIFI
Frokost på klubbhuset
1 middag på klubbhuset (Lørdag kveld med infomøte)
Flaske vin ved ankomst villa
4 dager fri golf på hovedbane
Fri golf på treningsbane
Gratis rangeballer
Gratis tralle for golfbanen
Velkomstpakke (Baneguide, Logoball, Green-gaffel)
Velkomstdrink på klubbhuset
Transport til/fra flyplassen i Gdansk.

Flybillett i dag –kr. 1.003,- tur/retur (Lowfare)
Lowfare+ - kr. 1.363,Golfbag – 350-400,- pr. vei

•

Flyreise blir bestilt som gruppe så eksakt pris
kommer når vi har det antallet som skal dra.

•

Påmeldt pr. dags.dato : 3 stk. vi bør ha
minimum 10! – maks 20 stk.

•

Påmelding til klubb@hafjellgolf.no eller til
Tore på mob. 95177655.

Golfheftet 2019
•

Kjøp golfheftet av Hafjell Golfklubb
•

495,- for vanlig og tillegg på kr. 199,- for pluss.

•

Send mail til klubb@hafjellgolf.no for å bestille

•

Kampanje til 24. april – Golfhanske på kjøpet

