
 

Velkommen til senior herrer onsdagsturneringer 2021! 

Seniorkomiteen har tradisjonen tro lagt opp sesongen 2021 slik: 

• Hver onsdag gjennom hele sesongen, med start fra kl. 08.12.  

• Max. 80 deltakere – først til mølla gjelder. 

• Vi spiller Stableford med fullt handicap. 

• Påmelding i GolfBox innen fredagen før kl. 12.00 dersom annet ikke er annonsert. 

• Startkontingenten kr 75,- betales i Pro Shop før start. 

• Ved «no show» må startkontingenten fortsatt betales før videre deltakelse i 

onsdagsturneringene tillates. 

Det spilles med løpende start i flighter på 3 eller 4 spillere trukket ved loddtrekning i 

GolfBox. Hver onsdag vil det bli premiert 3 spillere i hver klasse + ekstra premie for closest to 

pin på hull 11 og 16 med gavesjekk i Pro Shop.  

 I løpet av sesongen vil det bli gjennomført 3-4 turneringer med shotgun-start. Dette vil være 

annonsert på GolfBox i god tid før turnering. Disse onsdagene blir det noen ekstragoder. Det 

vil være premie for closest to pin også på hull 3 og 8, i tillegg til at alle som får birdie på et 

par 3-hull får en «andel» i birdiepotten på kr 2 000. I tillegg vanker det kaffe og vaffel på 

terrassen etter endt spill. 

Det er tillatt å bruke bil for de som har tillatelse til dette.  

Utslag er fra teested 54, men det er tillatt å starte fra teested 58. Spillere over 80 år spiller 

fra tee 49. Spill fra annet utslagssted enn 54 må noteres på scorekortet før innlevering. 

Grunnet covid-19, vil komiteen forbeholde seg rett til å gjøre endringer i spilleform og lokale 

regler for å ivareta smittevernhensyn. 

KLASSEINNDELINGER: 

• Klasse A: 50-69 år 

• Klasse B: 70-79 år 



• Klasse C: 80 år og over          

 HUSK PÅMELDING INNEN FREDAG KL 12.00. 

For utfyllende turneringsbestemmelser, se Turneringsstatutter 2021 som også befinner seg 

her på Senior Herrers side. 


