
 

Classification: Open 

Informasjon lagt ut under Offentliggjøring turneringer i golfboc, samt på Herregruppas hjemmeside 

OPGK 

NB !! NY påmeldingsrutine for Herregruppas mandagsturnering 2021 

Herreturneringen på mandager er for alle herremedlemmer av klubben (fra 18 år og 
oppover), og medlem blir man ved å innbetale årsavgiften for Herregruppa.  

 Årsavgift og påmelding: 

• Årsavgift for turneringsesongen 2021 er satt til kr 350. 
• Påmelding skjer ved innbetaling over Vipps til Bart (41338761) innen 1. mai 
• Merk innbetaling med navn og medlems-nr. 

Ny påmeldingsrutine (VIKTIG!): 

Påmelding til Herregruppas mandagsturneringer er i år blitt 2-delt. 

1. STARTTID - Spilleren må selv booke sin starttid i Golfbox. Dette gjøres likt, 
som selskapsrunder bookes i dag. 

a. Tider vil bli tilgjengelig/reservert for herregruppens medlemmer 1 uke før 
turneringsdag. Frem til kl 24:00 fredag før turneringsdag, er det kun betalende 
medlemmer av Herregruppa, som kan bestille starttid i den reserverte tiden på 
turneringsdagen  

b. Spilleren velger selv når han vil spille og hvem spillepartnerne er. 

c. Spilleren er ansvarlig for å booke en tid som gjør at runden kan fullføres. Rekker 
man ikke rundt før mørkets frembrudd, vil dette være spillerens eget ansvar (NR 
status settes i Golfbox). 

d. Det stilles krav til at markør også spiller mandagsturnering. Dette betyr at det 
minimum må være 2 deltakende spillere pr. gruppe. 

 

2. TURNERING - Spilleren må melde seg på turneringen i Golfbox 

a. Dette gjøres i Golfbox-turneringsmodul som før 

b. Alle årets turneringer vil være åpen for påmelding 

c. Spilleren skal melde seg på innen 12:00 søndag før turneringsdag 

d. Det gis ingen anledning for påmelding etter fristens utløp 

Reserverte tider: 

Herregruppa har enerett på følgende starttider på mandager: 



 

Classification: Open 

- 13:00-16:30 Årets to første turneringer 

- 14:30-17:00 Resterende turneringer 

Disse er tilgjengelig kun for herregruppas betalende medlemmer 1 uke før 
turneringsdag (se pkt 1a). Derfor er det viktig å betale kontingent til Bart innen oppgitt 
frist. 

Spillere under 18 år og over 67 år er velkommen til å delta på turneringene, men får 
ikke anledning til å booke de reserverte tidene. 

Spillere som har anledning til å spille utenfor de reserverte tidene (tidligere på dagen) 
oppfordres sterkt til å gjøre dette. 

 

Annet: 

• hcp høyere enn 36 blir redusert til 36 
• Spillformat er Netto slaggolf, dvs at man plukker opp ballen dersom man ikke 

kan få bedre enn hullets par +5 
• Sesongen avsluttes med en årsfest en lørdag i sept/okt. På denne lørdagen 

spilles først en avsluttende 18-hullsrunde, deretter festivitas med 
mat/drikke, kåserier og premieutdelinger. Aldersgrense for festen er 19 år. 

Premier 

•  Vinnere ++ per runde 
• Matchplayvinner ++ 
• Order of Merit(OOM): 
• Eclectic: det beste brto-resultatet pr hull blir stående for hver enkelt spiller. 

Lavest brto-score er vinneren 

 

Velkommen til mange hyggelige golfrunder, der du blir kjent med mange nye golfere. 

 

Happy golfing! 

 


