
 

 

Vinterturnering for medlemmer 

 

Turnering vil gå over 6 måneder, fra 1. oktober til 31. mars. 

Turneringsform: Stableford 100% HCP med regulering etter hver runde 

Tellende score på min. 4 av 6 baner. 

Månedens bane blir lagt ut på Facebook og i simulatoren. 

Bane 1. spilles 1. - 31. oktober 

Bane 2. spilles 1. - 30. november 

Bane 3. spilles 1. - 31. desember 

Bane 4. spilles 1. - 31. januar 

Bane 5. spilles 1. - 28. februar 

Bane 6. spilles 1. - 31. mars 

 

HCP: 

Man starter første bane med det HCP man har ute, max 36. 

Hvis man spiller bedre en HCP skriver man seg ned 0,5 for hvert poeng. Spiller man dårligere enn sitt 

HCP skriver man seg opp 0,5 for hvert poeng, men ikke høyere enn det man startet med. 

Eks. Runde 1, starter med 14 i HCP, spiller på 38 poeng, så legger man inn nytt HCP på sin bruker 

som da blir 13 før runde 2. Runde 2 spiller man på 30 poeng, og skulle egentlig lagt inn nytt HCP til 

16, men man kan ikke gå høyere enn det man startet på blir det nye HCP 14. 

 

Vinner: 

Plasseringen man får for hver enkelt bane gir tellende poengsum. 

Eks. Får du plass nr. 1 i oktober, plass nr. 5 i november, plass nr. 2 i desember, plass nr. 8 i januar, 

plass nr. 7 i februar og plass nummer 2 i mars har du 25 poeng.  

Men siden det kun er 4 av 6 baner som teller, strykes de 2 dårligste rundene og din tellende 

poengsum er 10. 

Så her er det om å gjøre å ha lavest poengsum etter 6 runder. 

Hvis det er en bane du ikke spiller får du 50 som tellende poeng. 

 

Premie: 

1 års gratis medlemskap i simulatoren. 

Ved store deltagelse blir det flere flotte premier. 


