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Simulator spill 
Simulatorene er åpne for spill så nå er det mulig å spille sosiale runder og delta på klubbens 
vinterturnering som starter når alle simulatorene er åpne.  
 
Det er veldig viktig å vaske køllene før simulator spill slik at vi ikke ødelegger simulator duken. Peg og 
baller vil være baller på rommene og husk å la de ligge igjen etter runden. 

 

Praktisk informasjon 
Pris: Timeleie per simulator er kr 200,- og betales i skranken på e2, er det 3 spillere som leier 

simulator i to timer blir total pris kr 400,- Simulatorene leies kun hele timer. 

 

Spilletid: Spilletid må overholdes selv uten fullført runde, er simulatoren ledig kan dere leie ekstra 

time for å fullføre runden. 

 

Simulator: Pass på at du spiller på bestilt simulator slik at alle får spilt sin runde uten avbrytelse. 

 

Rough/ Sand klosser: Skal ligge med rough foran og sand bak. 

 

Avslutning: Spill må avsluttes seinest 5 min før hel time. 

  

Vinterturnering 
Oppstart mandag 28 november, siste spille dag blir 19 mars 2017. Turneringen avsluttes som vanlig 
med bankett og premieutdeling etter siste runde. Tid og sted kommer vi tilbake til når det nærmer 
seg avslutning.  
 
Påmelding: I golfbox, eller ved simulator bestilling til e2 treningssenter tel. 452 24 949 
 
Deltakeravgift: Pris for turneringen er satt til 100 kroner som betales innen første runde, pengene 
går udelt til premie. Beløpet Vipps’es til Sandefjord Golf – Vipps nummer 2000 eller betales inn på 
klubbens konto nummer 7166 06 00129 merkes Vinterturnering og navn. 
 
Simulator leie: Pris per turneringsrunde kr 150,- per spiller 
 
Antall runder: Det er ubegrenset antall runder per uke, men kun den beste blir tellende.  
 
Antall spillere: Minst to spillere for deltakelse i turneringen, begge må spille samme simulator 
samtidig. 
 
Spilleform: Slaggolf - Spilles som slagkonkurranse hvor antall slag per hull er begrenset. Alle spillere 
får spille maximalt fire (4) slag mer enn hullets par. Har spillerne ikke hullet ut etter disse slag, 
plukkes ballen opp og scoren føres til hullets par + fem (5) 
 

Scorekort 
Scorekort for ukens bane vil ligge på bordet ved hver simulator  

• Fyll ut all informasjon for alle spillere, dato, spillers medlemsnummer og navn, hcp og epost 
• Må signeres av alle spillere (minimum 2 spillere) 
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• Leveres i postkasse på gangen ved siden av simulator 3 
• Summer antall slag per spiller 
Feil utfylt eller uleselig scorekort blir ikke registrert 

 

Ukeresultater: Blir tilgjengeliggjort etter hver endt runde, siste spilledag er søndag. Poeng til de 15 

beste netto pr. uke. Premiering er basert på nettoscore og det samles opp poeng gjennom hele 

sesongen i en OOM liste 

• Beste resultat gir poeng etter følgende skala; 25, 20, 16, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 
• Ved lik score er det spiller med lavest hcp som blir rangert øverst 
• Ved lik hcp rangeres spillere etter beste siste 9, 6, 3, 1 
 

Order of Merit: 10 beste rundene til hver spiller vil være tellende og danne grunnlag for 

sluttresultatet på OOM listen 

 

Klasse: Det spilles en dameklasse og en herreklasse  

 

Før runden: Sjekk oppsettet av simulatoren og sørg for at det er korrekt. 

Utslagssted (herrer hvit, damer rød) 

Gimme avstand (6 fot) 

Greenspeed Medium 

Rough/ Sand klosser: Skal ligge med rough foran og sand bak 

 
OUT of Bounds: Ved Out of Bonds skal det velges «Drop» på menyen på skjermen. Andre alternativer skal IKKE 

brukes  

 

Mulligan: kan kun benyttes i de tilfeller hvor man ved henting av ball ved duken kommer bort i den slik at 

maskinen teller et slag. Forstyrrelser på grunn av omgang som åpning eller lukking av dører, prating og så 

videre er IKKE et grunnlag for Mulligan. Hvis ballens flukt blir stoppet eller endrer retning på grunn av usynelige 

trær eller noe lignende vil det IKKE være et grunnlag for en Mulligan.  

 

Handicap 
Simulator hcp: Første runde spilles med 75% av hcp registrert i Golfbox 

 

Tildelte slag: Antall tildelte slag tilsvarer hcp (hcp på 20,4 får 20 slag og 20,5 får 21 slag) 

 

Max hcp: Max hcp er 36, spillere med høyere hcp spiller med 36 tildelte slag 

 

Hcp justering: Ved gjennomført runde med bedre score enn hcp skrives vi ned med 0,3 per slag. Har 

du 18 i hcp skal du spille en par 72 bane på 90 slag, spiller du banen på 86 slag har du 4 slag bedre 

enn handicap og blir skrevet ned 1,2. 

 

Hcp under 0: Hvis en spiller oppnår hcp lavere enn null (0) vil spilleren føres opp med +fortegn (eks. 

+1,2) og må derfor spille banen under banens par for å oppnå eget par. 

 

 

Regler og generell informasjon vil være tilgjengelig på oppslagstavlene. 
 

  



4 

Baner  
Vi spiller følgende baner i vinter og disse er tilgjengelige på alle simulatorene:  
 
Banff Springs  
Bay Hill  
Pinehurst 
Troon North 
Rich Harvest Farms 
Pebble Beach 
Spyglass Hill 
Blue Monster 
Harbour Town 
Princeville 
Torrey Pines 
Teeth of The Dog 
Kiawah Island 
Pinehurst no. 2 
Banff Springs 
Bay Hill 
Pebble Beach 
 


