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Statutter Herredagen 2016 
 

1. Arrangør 
Herredagen arrangeres av Herrekomiteen. 
 
2. Deltagere  
Herredagen spilles hver onsdag etter fastlagt spille plan. Spilleplanen er oppslått på 
oppslagstavlen i klubbhuset, på klubbens hjemmeside og i Golfbox. 
Med værforbehold: Turneringen starter onsdag 20. april og avsluttes onsdag 21. September. 
Premieutdeling og avsluttningsfest med mat og drikke finner sted samme dag. Turneringen er 
åpen for mannlige medlemmer av Sandefjord golfklubb, og mannlige ikke medlemmer. 
 
3. Påmelding 
Reservasjon av starttid gjøres på vanlig måte i golfbox, Påmelding skjer ved at alle spillere bruker 
kalenderen i golfbox til og melde seg på ukens herredagturnering, alle sesongens 
herredagsturneringer er og finne i kalenderen, de som ikke selv melder seg på i golfbox, må 
registreres på startlisten i golfbox ved betaling av startavgift og mottak av scorkort. Så derfor 
hadde det vært til stor hjelp om dere selv kunne klare dette for og lette arbeidet med registrering 
for service punktet og herredagsansvarlig. 
Det er blokkering av start tider fra kl 15.00 – 17.00 for herredagen. Eventuell frigivelse av 
starttidene kan skje fra kl 12.00. Disse start tidene er blokert i golfbox slik at man må ringe 
servicepunktet for og få reservert start tid i dette tidsrommet, dette er tider som er beregnet på folk 
som kommer fra jobb. Betaling skal skje før start og spiller skal registreres på den aktuelle 
startlisten.  

4. Startavgift 
Obligatorisk startavgift:  Kr: 50,- 
Frivilig birdie avgift:  Kr: 10,-   ( birdie hull 10) 
 
5. Ved start før servicepunktet åpner  
Startavgift må være betalt før start og legges i greenfee-kasse med påtegning om hva hensikten er. 
Ansatte i servicepunkte eller herredags ansvarlig registrerer da ditt navn på dagens aktuelle start 
liste (men etter endt runde er du også selv ansvarlig for og opplyse servicepunktet om at du har 
spilt herredag før servicepuktet åpnet slik at du er sikker på at du blir registrert på startlisten)  

 

6. Klasseinndeling  
Klasse A: hcp   0,0 – 12,0 
Klasse B: hcp 12,1 – 18,0 
Klasse C: hcp 18,1 – 54,0 
Herredagsmester kåres i hver klasse. 
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7. Konkuranseform 
Klasse A: Hver runde: Slag ,  netto-dvs spilles med Hcp. Alle slag teller - alle hull skal  
  hulles ut.  
Klasse B: Hver runde. Modifisert Slaggolf,  netto- dvs spilles med Hcp. Ballen plukkes opp 

etter følgende regel: Par3= maks 7 slag , par 4 = maks 9 slag, par 5= maks 11 
slag. Med andre ord 2 ganger hullets par + 1 slag .  

Klasse C: Hver runde: Stableford  
 
Terminliste/Oversikt over spillform for hver klasse og spille dag er oppslått på tavle i klubbhuset 
og klubbens hjemmeside.  

8. Tee sted 
Klasse A: Gult tee 
Klasse B: Gult tee 
Klasse C: Gult tee 
 
Det er spilles fra gult tee i samtlige klasser og det spilles med fult hcp. Alle spillere som ikke har 
krysset av for benyttet tee-sted vil bli disket. 
 
9. Scorekort 
Scorekort skal være utfylt med navn, medlemsnummer, dato, klasse, tee sted og hcp 
Ikke-medlemmer skal også oppgi medlemsnummer på hjemmeklubb.. 
Etter endt runde signerer både spiller og markør 
Mangelfullt utfylt scorekort fører til diskvalifikasjon. 
 
10. Birdie-hull 
Hull nr 10. Hvis ingen Birdier på nevnte hull overføres premien til neste runde. Se pukt 12 for 
mere info. 

11. Premiering 
Premieringen er en prosentavregning etter sum innkommet startavgift i hver klasse. For alle 
klasser beregnes 15% til 1. premie, 10% til 2. premie og 5% til 3. premie.  
Premier er gavekort pålydende beregnet beløp for hver runde for hver klasse. 
 
Gavekort og birdie penger evt Hole in one blir lagt inn i en pengeliste som blir slått opp på 
oppslagstavlen i klubbhuset. Det vil bli utbetalt birdie penger bare 1 gang, dvs på  
avsluttningssamlingen i September. Det blir med andre ord en oppsamling birdie penger 
istedenfor mange små beløp.  

Ingen kan ta med seg poeng fra en klasse til en annen. 

Herredagsmester kåres i hver klasse . Komiteen utarbeider order of merit lister som er og finne på 
golfbox og på oppslagstavlen i klubbhuset. Poengberegning er for de 10 beste i hver klasse: 13, 
10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Max 10 tellende runder sammenlagt, ved flere runder strykes de dårligste 
resultatene.  

De tre beste i hver klasse får gavekort. Pålydende avtales med turneringens sponsor.  
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For og bli klasse vinner må mer en 50 % av tellende runder være spilt i samme klasse. Det samme 
gjelder for 2 og 3 plass. Ved lik poengsum er flest bestenoteringer tellende. 

12. Birdiepremie 
Birdier på hull nr. 10. honoreres med kr 10,- x antall  betalende deltagere. Ved flere birdier deles 
potten mellom disse. Hvis ingen får Birdie på nevnte hull vil premien overføres til neste runde.  
Ved ”hole in one” uansett hvilket hull på banen tilfaller hele birdiepotten til vedkommende spiller. 
Det forutsettes at vedkommende spiller har betalt den frivillige berdieavgiften før start. ( kr 10,-)    
 
 
13. Herredagskomiteen 
Komiteen skal bestå av minst tre medlemmer, hvor av en utpekes som leder. Komiteens oppgaver 
fordeles iht vedtak fastsatt av Herredagskomiteen. 
 
 
 
14. Herredagskomiteen 2016 

 
 
 

Deltakere 
 

Init Rolle E-post Tlf 

Thor Isefjær TI Repr 
styret 

Thor.isefjar@icloud.com 92016845 

Geir Granlund GG  geir.granlund@mac.com 93298881 
Øyvind Antonsen ØA Leder oyvind.antonsen@sandefjord.kommune.no 91111953 
Ole Henrik 
Pettersen 

OHP VTG ole.hp@online.no 41500561 

Michael Laurin ML Marshal bmlaurin64@gmail.com 98260147 
Gunnar Strøm GS Marshal gustromster@gmail.com  
Leif Ronny 
Eriksen 

LRE Kaptein 
Lag NM 

ronarelarsen@gmail.com 

 

93298347 
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