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Totalt er det 16 lag som er med i serien og det spilles først innledende runder, så mellomspill før vi tar fatt på sluttspillet. 

Innledende runder 

De 16 lagene fordeles i 4 puljer og alle skal spille mot hverandre. Etter hver runde deles det ut 4 poeng til vinneren, 3 

poeng til 2. plass osv.. Har man best score i alle rundene vil det si at man har 12 poeng til sammen. Ved like scorer 

rangerer vi etter HCP – lavest HCP går først. Etter 3 spilte runder vil siste plassen i hver pulje «ryke ut» og 3 lag vil gå 

videre. 

Mellomspill 

Totalt er det 12 lag som går videre fra innledende runder og vi setter nå opp 3 nye puljer. Vi omplasserer nå lagene litt slik 

at alle lagene får spille sammen. Vi fortsetter med å dele ut poeng etter hver runde som i innledende runder. Fra 

mellomspillet er det kun vinneren i de tre puljene som går videre til sluttspillet. For å få 4 lag med i sluttspillet, går i tillegg 

det laget som har den beste scoren blant de som kom på 2. plass i hver pulje (Golden Ticket). Lik score rageres etter HCP. 

Sluttspill 

I sluttspillet er det 4 lag og her spilles det nå match. I denne runden vil vi kåre plassene fra 1. til 4. plass. 

Lagene 

Det er fullt mulig og veldig hyggelig om vi har mix av både kvinner og herrer på lagene. Det er tillatt å ha en «reserve» på 

laget slik at det blir litt lettere å stille lag. 

Beregning av HCP 

Vi bruker HCP man har i Golfbox og hvor dette igjen reduseres med 50%. Maks HCP er satt til 36 (har man høyere enn 

dette vil det være 36 man får). I turneringen vil vi slå sammen lagets HCP, dele på 2 og så redusere dette igjen med 50%. 

(eks. spiller A har 25 i hcp, spiller B har 15 i HCP. 25 + 15/ 2 = 20/2 = 10 i hcp). Vi gjør dette for å utjevne litt på HCP og det 

er likt for alle. 

Hvor mye og når spiller vi? 

Vi prøver å legge opp til spill både i helger og enkelte kvelder i ukedagene. Kommer man helt til sluttspillet blir det totalt 8 

ganger man spiller. Med andre ord, 3 runder i innledende, 3 runder i mellomspillet pluss eventuelt de to rundene i 

sluttspillet. Vi lager et oppsett og sender dette ut så snart vi har alle lagene på plass. Fortrinnsvis skal alle spille på de 

oppsatte tidspunktene, men her vil vi selvfølgelig prøve å være litt løsningsorientert om det ikke skulle passe. 

Baner 

Vi finner baner som både er spennende og utfordrende, men også baner som ikke er altfor vanlige. Informasjon om 

banene kommer i god tid før vi spiller den slik at det skal være mulig med en «innspillsrunde» om man ønsker ;-)  

Hva koster 

Alle spillere som er med i turneringen betaler kr. 100,- i startavgift, dette går hovedsakelig til premier. I tillegg betaler man 

kr. 150,- per spiller per gang man spiller og dette dekker «leie» av golfsimulatoren. Vi regner med at det går ca. 3 timer per 

runde. 

Premier 

 1. plass  2 x Gavekort Proshop kr. 800,-  (pluss fra sponsor) 

 2. plass  2 x Gavekort ProShop kr. 500,-  (pluss fra sponsor) 

 3. plass  2 x Gavekort ProShop kr. 200,-  (pluss fra sponsor) 

 4. plass  (fra sponsor) 

Tilleggs-/trekkepremier 

Vi vil gjøre en jobb med å hente inn litt premier fra forskjellige leverandører og sponsorer som vi vil benytte gjennom 

turneringen som kommer i tillegg til de ordinære premiene. Dette kommer vi tilbake til når det begynner å nærme seg. 


