Larvik Golfklubb Herredagsturneringer
Turneringsbestemmelser 2017
Generelt
Herredagsturneringene spilles hver torsdag etter fastlagt spilleplan som annonseres på klubbens
hjemmeside og i GolfBox.
Turneringene er åpne for klubbens mannlige medlemmer og for mannlige gjestespillere.
Herredagsturneringene arrangeres av Larvik Golfklubbs Herrekomité.

Nyheter i 2017
●
●
●

Turneringen starter 13. april og avsluttes 16. september.
Major-turneringer spilles 29. april, 20. juli og 16. september.
Premieutdeling etter OoM finner sted 16. september. Egen invitasjon sendes ut.

Spill og bestemmelser
Turneringen spilles etter
● Golfreglene gyldig fra 2016
● NGFs generelle turneringsbestemmelser 2
 017 del 1
● EGA Handicap System 2016-2019
● Regler for amatørstatus
● NIFs bestemmelser om doping - NIFs lov kapittel 12
● NIFs Bestemmelser om barneidrett
● NIFs sanksjons- og straffebestemmelser - NIFs lov kapittel 11
● Lokale regler (Gjeldende for spill på Fritzøe Gård Golfbane med ev. tillegg av midlertidige
lokale regler)

Spilleformer, klasser og utslagssted
Turneringene spilles som individuell slagspillkonkurranse med 1/1 spillehandicap.
Handicap
Hovedform
Hver 3. runde Utslagssted*
Klasse A
- 11,9
Netto slagspill Stableford
Gult
Klasse B
12,0 - 21,9
Slaggolf
Stableford
Gult
Klasse C
22,0 - 54
Stableford
Slaggolf
Gult
* Standard utslagssted er gult. Spillerne kan selv ved påmelding velge utslagssted de vil spille dagens
turnering fra.
Oversikt over spilleform for den enkelte klasse og spilledag fremgår av terminlisten på klubbens
hjemmeside og i GolfBox. Det vil også ligge informasjon ved deltakerlisten.
Turneringene er handicaptellende.

Alder og handicapgrense
En spiller må ha fylt eller fylle minimum 11 år i 2017 for å spille Herredagen. Dvs. være født 2006 eller
tidligere.
Øverste handicapgrense for deltagelse er 54. Spillere med handicap 37-54 (tidl. klubbhandicap) spiller
med det spillehandicap som de kan lese av på slopetabellen og for det utslagssted de skal spille.
Det er ikke krav til EGA turneringshandicap for deltagelse i Herredagsturneringene.
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Påmelding / registrering
Reservasjon av starttid skjer på vanlig måte i GolfBox. Starttider fra kl. 1500 t.o.m. kl. 1650 er
reservert for spill av Herredagen. Ønsket starttid innenfor denne reserverte tiden bestilles per telefon
eller ved direkte henvendelse til Servicepunktet. De reserverte tider som ikke er bestilt innen torsdag
morgen, frigis til andre.
Påmelding kan skje frem til start på den enkelte spillers runde, med unntak av ”Major-turneringene”.
Før start må hver enkelt spiller registrere seg på deltakerlisten i Servicepunktet.
Deltakerlisten skal inneholde navn, medlemsnummer, handicap, utslagssted, klasse og om betaling er
gjort. Ikke-medlemmer må også oppgi hjemmeklubb og medlemsnummer.
Før hver runde er det mulig å skrive seg opp på en egen liste i Servicepunktet for Birdie-premiering.

Startkontingent
Startkontingent og ev. frivillig birdieavgift skal være betalt før start.
Ved start før Servicepunktet åpner, skal avgiften(e) legges i greenfeekassen med påtegning om hva
hensikten er. Ansatte i Servicepunktet skriver da ditt navn på dagens aktuelle deltakerliste. Spilleren
er selv ansvarlig for å sjekke at han står med korrekte data på deltakerlisten etter endt runde, samt
påføre deltakernummer med ring rundt på scorekortet før innlevering.
Øvrig påmelding må skje i Servicepunktets åpningstid.
Obligatorisk startavgift: kr 50,Frivillig birdieavgift: kr 10,”Major-turneringer” har egen startavgift som oppgis nærmere for den enkelte turnering.

Startlister
Startlisten utarbeides ikke - kun deltakerliste. Det kan spilles hele dagen, med unntak av
”Major-turneringene”.

Starthull
Alle skal starte fra hull 1.
Det tillates start fra hull 10 fom. 31. august.

Scorekort
Scorekort/Gobexutskrift skal være utfylt med navn, medlemsnummer, spilledato, handicap og
utslagsstedsmarkering.
I tillegg skal deltakernummer fra deltakerlisten påføres tydelig på kortet/Gobexutskriften og gjerne
med ring rundt. Dette letter registreringen av score og kontroll mot deltakerlisten.
Spillere som ikke har krysset av for / angitt benyttet utslagssted, vil bli diskvalifisert.
Etter endt runde, signeres scorekort/Gobexutskrift av både spiller og markør.
Ved bruk av Gobex, er det viktig at spilleren krysser av for ikke handicaptellende runde i
Gobex-kiosken, da handicapregulering foretas av turneringsansvarlig (etter CBA-justering). Det
henstilles til spilleren om å ikke registrere runden som handicaptellende, da dette kan medføre feil i
ditt handicap.
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Scorekortet skal umiddelbart etter avsluttet runde innleveres i Herrekomiteens kasse ved
Gobex-kiosken.

Birdiehull og birdiepremier / Hole in one
Før hver runde er det mulig å skrive seg opp på en egen liste i Servicepunktet for Birdie-premiering.
Det er et birdiehull på front (hull 6) og et på back (hull 15).
Hvis to eller flere spillere oppnår birdie, deles potten mellom de spillerne som oppnår birdie.
Hvis det ikke oppnås birdie på back, blir premiepotten overført til neste Herredag.
Birdieavgift for hullet på front, sponses av komiteen, med tilsvarende beløp som er innbetalt for hullet
på back. Premiepotten for hullet på front overføres ikke til neste Herredag.
Premien for hullet på front, utbetales i form av gavekort som må benyttes i Proshop.
Opparbeidet birdiepott ved årets slutt, overføres ikke til neste år. Beløpet vil tilbakeføres til
Herrekomiteen.
Dersom det på en Herredagsturnering oppnås «Hole in one» - uansett hull, går hele birdiepotten til
vedkommende spiller. Dette forutsetter at vedkommende har betalt den frivillige birdiepremien før
start. Ved HIO, blir det ikke utbetalt birdiepremier - verken for hullet på front eller back.

Resultatlister
Hvis to eller flere spillere har like resultater, skal spilleren med lavest spillehandicap gå foran. Ved
fortsatt likt resultat, rangeres spillerne etter matematisk metode (beste bruttoresultat på de siste 9, 6,
3 og siste hull). Deretter loddtrekning.

Premiering etter Order of Merit
De tre beste sammenlagt i hver klasse vil få gavekort pålydende kr 3 000, kr 2 000 og
kr 1 000, som må benyttes i Proshop.

Fordeling av Order of Merit poeng
Det kåres Herredagsmester for hver klasse.
Maksimalt ti runder er tellende sammenlagt. Ved flere registrerte runder strykes de dårligste
resultatene.
Poengberegning: 13, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i hver klasse.
Ved «Major» vil poengberegningen være 26, 20, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
Ved lik poengsum er flest bestenoteringer tellende.
Ved klasseendring i sesongen tar spilleren med seg poengene ved overgang fra klasse C til B.
Poengene kan ikke tas med ved overgang fra klasse B til klasse A eller fra klasse B til C. For å bli
klassevinner må mer enn 50 % av tellende runder være spilt i avsluttende klasse. Det samme gjelder
for 2. og 3. plass.
Spillere med beste totale poengsum i hver klasse, blir kåret til årets Herredagsmester i respektive
klasse.
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