Herredagen

For hvem?

Alle* klubbens herrer som ønsker å spille
konkurransegolf ukentlig

Når?
Hver tirsdag kl. 15-18 gjennom
sommersesongen.
Sluttspill lørdag 24. September.
(*)Juniorer må vente til de oppnår herrestatus i
klubben (det året de fyller 22 år).

Spilleform
Maximum score (slaggolf)
Spilles som slagkonkurranse, men hvor antall slag pr. hull er
begrenset til maksimalt hullets par + fem (5), altså maksimalt 8,
9 og 10 på henholdsvis par 3, 4 og 5. Se regel 21.2.
Fra den totale «brutto scoren» trekkes tildelte slag iht.
gjeldende slopetabell og du får din slaggolf nettoscore. Golfbox
regner ut dette ut for oss.
Fra 2022 spiller vi med ¾ hcp

Regler i prioritert rekkefølge
1.
2.
3.

R&A rules of golf, norsk versjon, slik de fremkommer via
Norges Golfforbunds nettsider
Lokale regler, Oslo Golfklubb
Disse turneringsregler

Utslagssted

Vi spiller som hovedregel fra
tee 58.
Et viktig prinsipp er at alle
spiller fra samme tee. Det blir
mest sosialt og rettferdig.
For å gjøre det litt morsomt
så kommer vi til å ha noen
runder hvor vi varierer på
utslagsstedene

Påmelding, betaling
og starttid
Påmelding til Herredagen åpnes
tirsdager kl. 12:00 i Golfbox 14 dager før
turneringsdag.
Siste frist for påmelding er søndag kl.
12:00 for deltagelse påfølgende tirsdag
Ønske om tidlig eller sen starttid angis
ved påmelding. Vi forsøker å
etterkomme dette så langt det er mulig.
Startlisten trekkes og gjøres tilgjengelig i
Golfbox i løpet av mandagen
Avgift
Kr 75,- per runde
Betales online ved påmelding i golfboks
Går til premiering av enkeltrunder,
Order of Merit m.m.

Scorekort, live
leaderboard og
resultater
Kun elektronisk innlevering av scorekort i
Golfbox.
Spiller med lavest hcp registrerer score i
Golfbox for hele ballen etter hvert hull slik at
alle kan følge med på live leaderboard i
Golfbox.
Innen dagen etter vil herrekomiteen formelt
oppdatere resultatet for runden, justering av
hcp, samt oppdatering av Order of Merit
Premiering per tirsdagsrunde
Premiering av 1. 2. og 3. plass (netto) og
beste brutto score. Gavekort til bruk i
klubben.

Herrepokalen

Plass
1
2
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Resterende

Poeng
66
59
53
48
44
40
37
34
31
28
25
23
21
19
17
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Order of Merit
• Samles opp gjennom hele sesongen og består av maksimalt 6 tellende
resultater.
• De 5 beste resultatene benyttes som grunnlag før sluttspillrunden.
Sluttspillrunden er tellende som den 6. og siste runden. Spillere som
ikke stiller i sluttspillrunden kan ikke konvertere en vanlig rundescore
som tellende for sluttspillrunden, men er fortsatt med i sammendraget.
• OoM topp 10 blir premiert.
• Poengberegning per runde.
• I sluttspillsrunden blir poengene doblet.
• Med færre enn 20 deltagere på en runde blir poengene halvert
• Ved lik score deles poengene.

Beste bruttosnitt
Gjennom sesongen kårer vi også beste snittscore, hvor snittet av
spillerens 5 beste runder teller.
Skal man delta her må man huske på å “hulle ut” på alle hull og
ikke plukke opp ballen slik som tilltattes i “maximum score”
(slaggolf) formatet for Herrepokalen.
NB! Anbefales kun for spilllere med hcp < 9,0

Eclectic brutto/netto
Laveste hullscore på alle hullene gjennom hele sesongen. Ved lik
score vil antall eagler være tellende, deretter antall birdier. Hvis
fortsatt likt vil vinneren avgjøres på loddtrekning. Premiering av
Premiering av 1. 2. og 3. plass

