
   

 

Internasjonal Pairs 2022 
5. juli 1. start kl.14:00 

(løpende start) 

Nøtterøy golfklubb i samarbeid med Next Hole Travel arrangerer for første gang, 
International Pairs. 

Som navnet sier, er dette en parturnering hvor påmelding kan skje som par eller 
individuelt. Vi prøver å finne en spillepartner til deg, dersom du ikke allerede har. 

Turneringen er åpen kun for medlemmer av Nøtterøy golfklubb og grunnet reise og 
arrangement under verdensfinalen kan ikke 2 spillere under 18 år delta på samme 
lag, én må være over 18 år og ha ansvar for den som er under 18 år. 

Spilleform: Spilleformen er Four-ball (bestball). Spilleformen innebærer at to spillere 
danner et lag og spiller hver sin ball. Lagets beste resultat på hvert hull teller (regel 
23). Det er samme spilleform i klubbkvalifisering som i Norges- og verdensfinalen. 
Det er stableford poeng pr. hull som danner grunnlaget for lagets score i 
kvalifiseringen. Turneringen spilles med ¾ dels handicap.  

Spillere med Hcp mellom 36-54 får tildelte slag som ved 36 i Hcp. Og det kjøres med 
3/4 dels Hcp. Det blir automatisk regnet ut i Golfbox. 

Ytterligere opplysninger fra International Pairs Norway 2022’s Facebookside: 

I 2022 sesongen ønsker vi i Next Hole Travel AS og reetablere en av 
Norgeshistoriens mest populære golfturneringer i ny drakt – International 
Pairs. For de av dere som har vært med i golfmiljøet en stund vil dere sikkert 
huske denne klubb/par turneringen som Nordea Pairs – Norges desidert 
største klubbturnering med over 10 000 spillere på det meste. Årets sesong 
markerer startskuddet for en turnering vi håper igjen kan bli en tradisjon på 
landets golfklubber. 

Finalen: Vinneren av klubbkvalifiseringen på Nøtterøy går til landsfinalen.  

Vår samarbeidspartner, Next Hole Travel, har gitt beskjed om at alle spillere 
som noterer HOLE IN ONE under kvalifiseringen vil få et gavekort på 5000,- 
som kan benyttes på alle reiser til NEXT HOLE TRAVEL i 2022 og 2023.  
En eventuell HOLE IN ONE må bekreftes av turneringsleder for kvalifiseringen. 

Landsfinalen i International Pairs 2022 vil avholdes 18.09 på Miklagard Golfklubb. 
Banen som har sin første hele sesong etter en stor ombygging er av mange regnet 
blant landets aller beste baner.  



   
 

Premieutdeling i landsfinalen vil foregå direkte etter finalen i forbindelse med 
middag for deltakerlagene. For de lagene som ønsker overnatting i forbindelse med 
finalen vil vi tilby dette sammen med Miklagard Golfklubb. I god tid før finalen vil alle 
deltakende vinnerlag få tilsendt ytterligere informasjon om finalen, oppdaterte regler 
med mer.  

Det nye hotellet som ligger rett ved 18 green åpner 31.05 og vi 
tror dette vil skape en fin ramme for norgesfinalen. Alle 
vinnerlag vil få mulighet til å spille innspill dagen før til 
rabatterte priser. Finalen spilles etter samme spilleformat som i 
klubbkvalifiseringen, men med oppdatert handicap på 
deltakerne. Det vil være shotgun start slik at alle får like forhold.  

Vinnerlaget i finalen vil kvalifisere seg til verdensfinalen som i 2022 skal avholdes i 
Syd-Spania (Andalucia) 14.-18. november. I verdensfinalen vil alle kostnader til reise, 
opphold, spill og arrangementer være dekket for vinnerlaget. I landsfinalen vil det i 
tillegg være andre spennende premier det kjempes om. Blant annet golfpremier, 
greenfeebilletter, reisepremier og ikke minst en HIO premie til US Masters 2022.  

Startkontingent er kr. 250,-/person. Påmelding i GolfBox kan gjøres her: eventuelt 
kan du ringe proshop. 

Påmeldingsfrist: 2. juli kl. 12:00. VELKOMMEN! 

Dersom du ønsker ytterligere opplysninger; kontakt Gerd på mobil 900 19 137. 
 

https://www.golfbox.no/livescoring/tour/?language=1044#/competition/3416473/info

