VELKOMMEN TIL «SISSENER CLASSIC TOUR»
SURNADAL GOLFPARK, SØNDAG 2. AUGUST 2020

Innhold:
•
•
•
•

Praktiske opplysninger
Deltakerliste
Lokale regler
Banebeskrivelse

Kontaktpersoner:
Turneringsleder Surnadal Golfklubb:
Styreleder Surnadal Golfklubb:
Turneringskoordinator Norsk Seniorgolf:

Knut Haugen
Hallvard Kvande
Roy Barth Gundeid
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mobil 91554069
mobil 90696381
mobil 90738778

Praktiske opplysninger
Veibeskrivelse
Surnadal Golfpark finner du ved Røvegen ved gården Mo på Kvanne, ca. 14 km fra Surnadal
sentrum (Skei) langs riksveg 670. Avkjørsel (skiltet ved vegen) ca. 1 km fra fergekaia på
Kvanne. Surnadal Golfpark har adresse Røvegen 89, Kvanne.
Det er ca. 2 timers kjøretid fra byene Trondheim, Molde og Kristiansund. Og ca. 1,5 time fra
Oppdal (via Sunndalsøra).

Startkontingent / greenfee
Medlem i NSG, med spillerett på Surnadal Golfpark

kr 150,-

Ikke medlem i NSG, med spillerett på Surnadal Golfpark

kr 230,-

Medlem i NSG, uten spillerett på Surnadal Golfpark

kr 400,-

Ikke medlem i NSG, uten spillerett på Surnadal Golfpark

kr 480,-

Rangeballer er inkl. i alle prisene ovenfor.
Betaling:
VIPPS-nr 36015 (vis kvitteringsbilde fra mobilen til sekretariatet) eller kontant.
Vi har ikke kortterminal tilgjengelig i klubbhuset.
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Oppmøte / registrering / start
Oppmøte ved klubbhuset fra kl 08.30. Pga. begrenset parkeringsareal vil vi anvise P-plass
ved ankomst. Registrering i sekretariatet (klubbhuset) senest kl 09.30.
Drivingrangen er åpen for oppvarming fram til felles/obligatorisk turneringsinformasjon som
blir gitt ved utslaget på hull 1 kl 09.45.
Shotgun start kl 10.00
Resultater / premieutdeling ca kl 14.45 (avhengig av spillehastighet)

Klasseinndeling
Klasse 1: Brutto slagspill «Slag-golf». Handicap fra +8 til 6,9
Klasse 2: Brutto slagspill «Slag-golf». Handicap fra 7,0 til 10,9
Klasse 3: Brutto slagspill «Slag-golf». Handicap fra 11,0 til 14,9
Klasse 4: Netto slagspill «Slag-golf». Handicap fra 15,0 til 19,9
Klasse 5: Netto slagspill «Slag-golf». Handicap fra 20,0 til 54,0
Klasse 6 (65+): Netto slagspill «Slag-golf». Handicap fra +8 til 15,9
Klasse 7 (65+): Netto slagspill «Slag-golf». Handicap fra 16,0 til 54,0
Klasse 1 – 5 er felles for damer og herrer.
Klasse 6 og 7 er for herrer 65+ (valgfri ved påmelding)

Spilleform
Slagspill. Maks. score = banens par + 5 slag.
Klasse 1-2-3:

Brutto score

Klasse 4-5-6-7:

Netto score

Utslagssteder
Alle damespillere, uavhengig av klasse
Herrer, klasse 6 og 7
Herrer, øvrige klasser

tee 33
tee 33
tee 39
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Litt om turneringsreglene
Det er anledning til å benytte avstandsmåler.
Det blir ingen generell ballplassering i turneringen.
Det tillates bruk av rive i bunkerne – dvs. at den tidligere regelen om ballplassering i bunker
ikke gjelder. Flaggstang skal fortsatt stå i hullet.
Scoreregistrering skjer på ordinært scorekort (1 pr gruppe) i tillegg til mobil scoreinntasting.

Resultater / avgjørelser ved like scorer
Klasse 1-2-3:

Matematisk siste 18-9-6-3-1 hull
Hvis fortsatt likt:
Laveste spillehandicap

Klasse 4-5-6-7:

Laveste spillehandicap
Hvis fortsatt likt:
Matematisk siste 18-9-6-3-1 hull

Klubbhuset – med sekretariat og kiosk / kafé
Sekretariat finnes i klubbhuset, sammen med et enkelt kafeutsalg / kiosk.
Det er anledning til kjøpe kaffe, brus, vafler/kaker mv. før/under/etter turneringen.
I tillegg vil det bli salg av varm fiskeburger med salat/brød.
Det er ikke proshop ved Surnadal Golfpark. Men det er mulig å kjøpe «lakeballs» (pose med
10 baller kr 50) eller Srixon logoballer i klubbhuset (kiosken) hvis du får behov. Det finnes et
begrenset lager med golfutstyr for utlån.

Smitteverntiltak
Det er fortsatt viktig å huske god håndhygiene. Bruk tilgjengelig antibac før/etter besøk i
klubbhuset, toalett osv. Ha gjerne med en egen antibac i golfbagen, og unngå å ta deg selv i
ansiktet. Vi minner om at 1-meters regelen også gjelder fortsatt.
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Startliste
Tid

Hull

Navn

Klubb

Klasse

Hcp

SH

10:00

1

SÆTER, Arne O
HAUGEN, Knut
LØNNUM, Rune
BJØRNÅ, Per Jakob

Surnadal Golfklubb
Surnadal Golfklubb
Kristiansund og Omegn Golfklubb
Molde Golfklubb

kl
kl
kl
kl

4
4
4
4

15,6
17,0
17,9
17,6

15
16
17
17

10:08

1

VIKHAGEN, Olav
BJØRNAAS, Jørn Einar
WELDE, Alf
SÆTER, Randi Irene Moe

Molde Golfklubb
Surnadal Golfklubb
Kristiansund og Omegn Golfklubb
Surnadal Golfklubb

kl
kl
kl
kl

4
4
4
5

15,9
17,6
19,7
23,6

15
17
19
21

10:00

2

QUANDE, Finn Robert
BERNTSEN, Geir
TALGØ, Stig
KVANDE, Terje

Hauger Golfklubb
Surnadal Golfklubb
Surnadal Golfklubb
Surnadal Golfklubb

kl
kl
kl
kl

3
3
3
3

11,9
12,2
12,3
13,9

0
0
0
0

10:00

3

KVARSVIK, Leiv Gunnar
VÆGE, Oddvar Melkild
VIKHAGEN, Laila
KONGSHAUG, Kari Lise

Kristiansund og Omegn Golfklubb
Surnadal Golfklubb
Molde Golfklubb
Kristiansund og Omegn Golfklubb

kl
kl
kl
kl

4
4
4
4

18,3
19,4
19,3
19,8

17
18
17
18

10:00

4

TROELSEN, Bjørn Allan
BELSAAS, Ole Christian
WIIG, Helge
GARTE, Geir Petter

Surnadal Golfklubb
Byneset Golfklubb
Surnadal Golfklubb
Surnadal Golfklubb

kl
kl
kl
kl

2
2
2
2

7,6
8,0
8,4
10,6

0
0
0
0

10:08

4

QUANDE, Rolf Erik
SNEKVIK, Magnus
SOLHEIM, Eiliv
GARTE, Tove Hilstad

Hauger Golfklubb
Surnadal Golfklubb
Kristiansund og Omegn Golfklubb
Surnadal Golfklubb

kl
kl
kl
kl

3
3
3
3

13,6
14,2
14,5
14,9

0
0
0
0

10:00

5

EINANG, Harald
JAKOBSEN, Øystein
SÆTHER, Odd
HOLE, Gunnar Martin

Trondheim Golfklubb
Molde Golfklubb
Surnadal Golfklubb
Kristiansund og Omegn Golfklubb

kl
kl
kl
kl

5
5
5
5

20,2
20,4
21,0
26,1

19
19
20
25

10:00

6

KÅRVÅG, Ole
GARTE, Ola
ØSTBØ, Laila Eriksen
MOKKELBOST, Oddny Marie Johnsen

Kristiansund og Omegn Golfklubb
Tingvoll Golfklubb
Surnadal Golfklubb
Kristiansund og Omegn Golfklubb

kl
kl
kl
kl

5
5
5
5

20,7
28,8
27,6
34,2

20
28
25
32

10:00

7

SÆTER, Ole Martin
OTERHALS, Tor
BELSAAS, Berit Elin
HOLE, Anna Rita Lollich

Ålesund Golfklubb
Surnadal Golfklubb
Byneset Golfklubb
Kristiansund og Omegn Golfklubb

kl
kl
kl
kl

5
5
5
5

22,8
44
24,8
25,4

22
44
23
23

10:00

8

WAAGAN, Jan Erik
SÆTER, Kåre Harald
SKOMSØY, Sirpa
KVARSVIK, Randi

Kristiansund og Omegn Golfklubb
Giske Golfklubb
Kristiansund og Omegn Golfklubb
Molde Golfklubb

kl
kl
kl
kl

5
5
5
5

25,7
27,4
27,1
34,8

25
27
25
33

10:00

9

RØEN, Anders Fridtjof
GRØNNES, Einar
BÆVRE, Jan Ove
HUSBY, Nils

Surnadal Golfklubb
Surnadal Golfklubb
Surnadal Golfklubb
Tingvoll Golfklubb

kl
kl
kl
kl

7
7
7
7

21,2
21,6
23,1
27,9

17
17
19
23

10:08

9

SKOMSØY, Bersvein
KVANDE, Hallvard
ØYEN, Kjell
EIDE, Robert Sverre

Kristiansund og Omegn Golfklubb
Surnadal Golfklubb
Surnadal Golfklubb
Trondheim Golfklubb

kl
kl
kl
kl

7
7
7
7

17,0
17,2
17,4
26,2

13
13
13
22
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LOKALE REGLER FOR SURNADAL GOLFPARK
Gjeldende fra sesongen 2020

B-3
Hvis en spiller ikke vet om hans eller hennes ball er i straffeområdet på hull 3/12, 4/13, 7/16 og 9/18
kan spilleren spille en provisorisk ball ved å bruke enhver av de følgende fritaksmulighetene: Slagog-lengde, bakover-på-linjen eller, hvis den er i et rødt straffeområde, sideveis fritaksmuligheten (se
regel 17.1d)
Straff for brudd på lokale regel:

Generell straff

E-4
Hvis en spillers ball ligger i eller berører et luftehull på puttinggreenen, kan fritak tas etter regel 16.1.

E-11
Hvis det er kjent eller så godt som sikkert at en spillers ball traff en luftledning (eller tilhørende
stolper inkludert festeanordninger) under spill av hull 8/17 og 9/18, teller ikke slaget. Spilleren må
spille en ball uten straff fra der det forrige slaget ble slått (se regel 14.6 for fremgangsmåte).
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

F-2
Grunn under reparasjon (GUR)
•
•
•

Alle områder merket med blå merker/staker og/eller med hvit linje.
Områder i bunkere hvor sand er fjernet rennende vann som har medført dype furer.
Steinfylte dreneringsgrøfter.

F-13
Skader som klart kan identifiseres som forårsaket av dyrehover er grunn under reparasjon, og fritak
uten straff er tillatt etter regel 16.1.
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.
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F-17
Alle veier og stier på banen og steinmur ved green 7/16, selv om de ikke har kunstig overflate, anses
som uflyttbare hindringer, hvor fritak uten straff kan tas etter regel 16.1.
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel:

Generell straff etter regel 14.7a.

N-1
På denne banen brukes motoriserte robotklippere som ikke må stoppes, løftes eller klipperetning
påvirkes. En klipper i ro og i ladestasjon er en uflyttbar hindring. Fritak må tas etter regel 16.1.
En ball i bevegelse som ved et uhell blir stoppet eller får forandret retning av en klipper i bevegelse,
må spilles fra der den kommer til ro, se regel 11.
En ball i ro som flyttes av en klipper i bevegelse må plasseres tilbake, se regel 9.6.
Hvis en klipper i bevegelse fysisk påvirker spillet, kan spilleren vente til klipperen har flyttet seg og
ikke lenger gir slik påvirkning.
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

Lyssignal
På hull 7/16 skal lyssignal slås på, for å varsle spillere på hull 1/10.
Det er spilleforbud på utslag 1/10 når den lyser
Straff for brudd på lokale regel:

Generell straff.

Kvanne, 05.06.2020
Surnadal GK v/ handicapkomiteen
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LITT OM SURNADAL GOLFPARK
Surnadal Golfpark ligger i lett skrånende dyrkamark og skogsterreng i naturskjønne omgivelser med
flott utsikt mot fjord og fjell på gården Mo ved Kvanne. Surnadal Golfpark ble åpnet som 6-hulls
bane 19. august 2006, og utvidet til 9-hulls sommeren 2008. Og allerede i den første sesongen var
det meget godt besøk av både lokale medlemmer og gjestespillere på den spennende banen.
Surnadal Golfpark er bygget på tidligere dyrkamark og omkringliggende skogsterreng i nydelige
omgivelser på gården Mo ved Kvanne, med flott utsikt mot både fjord og fjell. Banen ble i 2007 nr 3
i en kåring av ”Norges golfperle” i regi av nettstedet golferen.no. Våren 2017 ble det investert i 14
robotklippere for å ta seg av vedlikeholdet av semirough, og var den gang blant de aller første
golfbanene i landet som startet med robotklipping. Før sesongen 2020 fikk Surnadal Golfpark doble
utslagssteder, slik at den nå spilles (og er slopet) som «18-hulls» golfbane. Banen har par 66 og en
total lengde på ca 3.900 meter fra tee 39 og 3300 meter fra tee 33.
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Banens lengste hull med utslag like ved klubbhuset. Med en presis drive mellom skogkanten
til venstre (merket med røde stolper) og roughen til høyre (i skråningen ned mot hull 7), er
det slett ikke umulig å komme til (i nærheten av) greenen med 2 slag på dette hullet.
Greenen heller på skrå til venstre sett fra utslaget. Det er ingen bunkere på dette hullet.

Her gjelder å få god løft og samtidig god avstandskontroll på ballen - i håp om å komme
like over den strategisk plassert greenbunkeren foran greenen. De to bakerste
utslagsstedene ligger i hver sin åpning i skogen, og trærne kan virke litt "skumle" ihvertfall fra tee 11/39. Vær oppmerksom på en relativt bratt skråning med rough bak
greenen hvis du slår for langt. Out of bounds til venstre.
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Fra tee 3/39 slår du «blindt» ned bakken mot fairway (vær obs på evt. «motgående
trafikk» på hull 6). Her er det muligheter for å havne både til skogs, i tykkgresset og i
vanndammen. Fra de to korteste utslagene er det fullt mulig å drive helt til greenen ved å
legge linja over skogen på venstre side. Du ser såvidt greenen fra tee 3/33. Alternativet
er å følge spillelinjen og legge seg trygt til venstre for dammen i fairwayen for hull nr 6.

Fra bakerste tee (13/33 og 13/39) ser du halvparten av greenen bak
trærne/sidevannshinderet til venstre. Hullet kan være litt krevende hvis du satser på en
litt for ambisiøs utslagslinje for nær trærne til venstre. Fra korteste avstand (4/33 og
4/39) er dette en god birdie-mulighet. Vanndammen (tilhørende hull 5, litt til høyre for
normal spillelinje) kan være litt skummel hvis du bommer litt på retningen.
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Her er utfordringen for de fleste at greenen heller unna utslaget, og at det kan være
vanskelig å få ballen til å ligge på greenen. Det beste er å få god løft på ballen, og lande i
forkant eller på øvre "platå" av greenen, da får du kanskje ballen til å trille ned greenen til
hullet. Hullplasseringen er avgjørende for vanskelighetsgraden. Strategisk plassert
greenbunker på høyre side, som det er lett å havne i her.

Dette hullet er tilsynelatende enkelt, med få hindringer i veien, men med sine 323 meter
(fra tee 15/39) i motbakke er det likevel tyngre enn man kan tro. Med et vellykket
førsteutslag kommer du gjerne litt opp i bakken. Slett ikke umulig å komme på greenen på
2 eller 3 slag. Møtende ”trafikk” på begge sider av fairway.
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Dette hullet går litt på skrå oppover bakken like ovenfor gården Mo, og er lenger enn det
kan se ut for (kan kreve en kølle ekstra for å komme opp). Den flate greenen er lang og
smal, og er plassert på ei ”hylle” i skråningen – og du ser gjerne bare øvre del av
flaggstanga fra utslaget. Banens vanskeligste par 3-hull, der utslaget gjerne avgjør
resultatet.

Dette er banens vanskeligste hull, uansett hvilket nivå du er på som spiller. Her skal du
stige ca 25 meter opp fra tee 8/39 oppover mot greenen, og samtidig passere en «dal»
midt i fairway (merket som GUR med spilleforbud i 2020) og du får i tillegg skogen på
begge sider. For de fleste vil det nok lønne seg å legge seg opp i forkant av grøfta, og slå
seg videre oppover på andreslaget. Liten green tett innpå skogkanten vil gjøre innspillet
relativt krevende, og de færreste klarer banens par her vanligvis.
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Svak dogleg høyre, der du skal passere bekkefaret igjen – og noen furutrær som hindrer
sikt mot greenen. De fleste satser på en lang drive over bekken, og har da en relativt grei
veg videre inn mot greenen. Fra 18/39 kan det være et alternativ være å legge seg opp på
kanten før bekken hvis du er usikker på slaglengden. Bunker til venstre greenen til
venstre, og out of bounds mot vegkanten bak greenen. Og vær obs på krevende rough med
høyt gress til høyre for fairway (det kan være vanskelig å finne ballen).
Mange har rotet seg bort på dette hullet før deg, så fortvil ikke.
Og husk å ta en liten pause ved klubbhuset – med litt energipåfyll ☺
Hulloversikt med lengder / par / hcp-index:

Surnadal Golfklubb, 2. august 2020
Side 13

Hull 2, 3 og 6
Utsikt fra fairwayen på hull 1. Greenen på hull 2 ligger bak skogtoppen til venstre, mens vi
ser fairwayene på hull 3 og 6 i høyre del av bildet.

Hull 6
Fra første del av hullet – greenen ligger et godt stykke opp i bakken.
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Hull 3
Sett fra greenen, oppover i retning utslagsstedet.

Hull 7
Greenen sett fra utslagsretningen – med fjellet Strengen i bakgrunnen. Lang og relativt smal
green som det ikke alltid er like lett å treffe på første forsøk.
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Hovedsponsorer Surnadal Golfklubb:
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