Statutter for turneringene:
Seniorpokalen
Matchplay
Upper ten
Vinterputten
SENIORPOKALEN
Turneringsbestemmelser
Seniorpokalen er en turnering for herrer over 50 år (Eller som fyller 50 år i løpet av turneringsåret)
Turneringen spilles hver onsdag, noen dager som shotgun. Tellende resultat er sammenlagt
score, Stableford, på de fem beste rundene over 18 hull gjennom sesongen. Dersom to eller
flere spillere har likt antall flest poeng, rangeres etter spillernes antall 1. plasser, antall 2.
plasser, antall 3. plasser osv., uansett klasse. For andre plasseringer gjelder laveste hcp. for
rangering.
Vinneren mottar Seniorpokalen, en vandrepokal gitt av Knut S. Hauge i 1980.
Påmelding – Alternativ A – starttid 08.12-10.54:
I Golfbox innen hver fredag kl 12. Administrasjonen trekker startlisten. Baller på fortrinnsvis
tre personer. Klubben vil søke å utvide startfeltet dersom mulig ved stor deltagelse.
Startlisten blir tilgjengelig i Golfbox og på seniortavlen innen mandag kl 12.
Startlisten henges opp på tavlen ved startboden onsdag morgen av ansvarshavende fra
seniorkomiteen. Han vil være tilstede før første ball slår ut og vil selv gå mot slutten av
startfeltet. Fra dette tidspunktet vil startboden overta starterfunksjonen.
Påmelding – Alternativ B – annen starttid:
I Golfbox innen fredag kl 12, men spiller må selv reservere egen starttid og gjøre anmerkning
om dette ved påmelding i Golfbox. Dette kan ikke gjøres for de dager det er shotgunstart.

Startkontingent: kr 75 betales i proshop før utslag.
Alle scorekort leveres etter spilt runde i kassen for scorekort utenfor startboden. Ved shotgun leveres
scorekort til startboden.
Premiering: De tre beste i hver klasse A: 50 – 69 år, klasse B: 70 – 79 år og klasse C: 80 år
+ premieres med gavekort på hhv kr 300, kr 200 og kr 100
Premien nærmest flagget på hull 11 og hull 16 gjelder kun innenfor seniortiden fra 08.12 –
10.54 og er et gavekort på kr 100. På dager med shotgun gjelder nærmest flagget på alle par
tre hull.
Det spilles om Birdiepotten kun ved shotgun-turneringer. Birdiepotten deles mellom alle
spillere som får birdie på et eller flere av banens par tre hull, en andel pr birdie. Spillere som
har fått birdies, må rapportere dette til dagens ansvarshavende med opplysning om
bankkonto, slik at beløpet kan overføres på nettbank. Bankkontonummeret kan også føres
opp på scorekortet. Dette er en forutsetning for å få overført penger fra birdiepotten.
Det er også premiering for Eclectic – beste brutto score og Eclectic – beste netto score på
hvert hull gjennom hele sesongen.
Premiering er det også for flest innleverte godkjente scorekort i løpet av sesongen.
Mangelfull merking av scorekortet, som utelatelse av medlemsnummer, mottatte slag, valgt
tee, ”senior”, manglende underskrift samt ikke betalt startkontingent medfører
diskvalifikasjon av runden.
Utslag er generelt fra tee 54.
Det står imidlertid spillerne fritt til å velge tee 54 eller 58. Ved valg av tee 58, må dette rettes
på scorekortet. Spillere med alder 80+ kan, om ønskes, spille fra tee 49. Dette må noteres på
scorekortet. Spillere som har høyere hcp enn 36, spiller fra hcp 36.
Det presiseres at alle som er påmeldt når startlisten trekkes, automatisk er med i ukens
turnering og plikter å betale påmeldingsavgift ved betaling i proshop før utslag.
Kansellering av runde:
Runde som blir avbrutt på grunn av værforhold, er ikke tellende turnering.

MATCHPLAY
Turneringsbestemmelser
Det spilles i to klasser, begge med utslag fra tee 54:

KLASSE 1: HCP 0 – 17,9 KLASSE 2: HCP 18,0 – 36,0
Det spilles med 100% handicap, slik det vil være vanlig i matchplay med det nye hcp-systemet.
Forskjellen i mottatte slag bestemmer hvor mange slag den spiller med høyere hcp skal motta, disse
slagene mottar han på hull med index 1 og oppover.
Førstnevnte spiller (A) i hver match tar kontakt med motspiller (B) for å avtale tid for
matchen – INNEN SPILLEFRISTEN, oppført på tablå på Seniortavlen. Dersom B ikke hører noe
fra A innen denne fristen, går B videre til neste runde. (Men B kan jo også ta kontakt med A i
tide). Deltakerne bestemmer seg imellom tidspunkt for matchen innen fristen for runden.
Ved likt resultat etter 18 hull fortsetter matchen på hull 1 og utover inntil en spiller vinner et
hull. Taperen fører opp navnet til vinneren og resultatet på tablået.
Påmelding på egen liste på Seniortavle med betaling av startkontingent kr 75 innen start av
første runde. Kopi av tablå foreligger også i Proshopen og betaling av startkontingent vil bli
krysset av her.
Manglende betaling av startkontingent innen utslag første runde kan bety diskvalifikasjon.
Vandrepokaler er satt opp av Torgrim Rolfsen i 2014 i begge klasser.
NB: Senior Matchplay blir IKKE håndtert via Golfbox

UPPER TEN
Turneringsbestemmelser
Deltagelse: Oslo Golfklubbs senior herrer 70 år og eldre.
Turneringsform: Stableford over ni hull. Det spilles fra tee 49. Etter endt spill puttes på ett hull
på puttinggreenen utenfor klubbhuset. En putt rett i hullet gir tre Stablefordpoeng – to putter
gir to poeng og tre putter gir ett poeng. Poengene fra puttingen legges til Stablefordpoengene
oppnådd ved spill på banen.
Premiering: En helflaske Upper Ten til vinneren og en halvflaske til nummer to.
Startkontingent: Kr 75

VINTERPUTTEN
Turneringsbestemmelser
Deltagelse: Oslo Golfklubbs senior herrer 50+
Turneringsform: Puttekonkurranse. Kvalifisering over 18 hull (2x9). Hullene spilles som par 2.
To spillere i hver flight. De 16 beste går videre til matchspill. Ved lik score i kvalifiseringen om

plass 16, blir det kvalifisering med ”sudden death”-spill.
Matchspillet trekkes slik at nummer en i kvalifiseringen møter nummer seksten på toppen av
tablået, nummer to møter nummer femten nederst på tablået osv.
Premiering: Vinneren mottar Leif Hesstvedts Vandrepokal og en magnum rødvin.
De tre andre som spiller semifinale får en vanlig rødvin.
Startkontingent: Kr 75
Servering: Kaffe og kringle/wienerstang

