
  

                    

 

 

 

 

INTROTURNERING 2021/2022 

Påmeldingsfrist:  01.11.2021 

Påmelding til:  john.krister@pegg.no   

Pris:    3000 Kr per lag 

Premier:  Verdi av 10 000 Kr til 1. plass 

   Verdi av 5000 Kr til 2. Plass 

10 simulator timer til 3. plass 

   Min. 15 tilfeldige vinnere (personer) etter trekning 

Turneringsoppsett:  

Spilleform:  2 spillere- Beste ball, Match play. 

 Kampene spilles av fire spillere samtidig, med to på hvert lag. Alle 
spiller på hver sin ball, men kun det beste resultatet innenfor 
hvert lag på hvert hull blir tellende. 
 

Spillere per lag:  2-4 (2 spiller kamp) 

Antall lag:  15 

Grupper:  3 grupper à 5 lag med seriespill internt i gruppen 

Poengsystem:   Seier 3 poeng, Uavgjort 1 poeng, Tap 0 poeng 

Sluttspill: Nr 1 og Nr 2 og de to beste 3’erne i hver gruppe går videre til 
kvartfinale. 

 Vinnerne av kvartfinaler går videre til semifinale, og så møtes de 
to vinnerne til finale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                    

 

 

 

 

INTROTURNERING 2021/2022 

Regler: 
 
● Påmeldingsavgiften må være betalt før første kamp spilles (3000,-)  
● Alle spillere på hvert lag skal være registrert med navn og hcp. Ingen nye 
spillere kan melde seg på et lag etter at 1. kamp har startet.  
● Det spilles med ½ HCP av offisielt Golf Box HCP. Maks HCP i sim er 36. (Ingen 
kan dermed spille med mer enn 18 i spillehcp) 
● Det spilles 18 hull på forhåndsoppsatt bane, eller så mange hull man rekker på 3 
timer. Om man ikke har nådd hull 18 innen 3 timer så er det resultat etter 3 timer 
som gjelder. Er simulatoren ledig og begge lag ønsker det kan man spille ferdig 18 
hull. Skal lagene spille videre må dette avklares senest 30 min før kampslutt. 
● Dropp følger samme regler som ute. Trackman dropper ballen for deg, men 
du kan velge å trekke ballen bakover i flagglinjen. Dersom ballen ligger i 
roughen og er uspillbar, må man enten velge rehit, eller droppe BAKOVER i 
flagglinjen. 
● Mulligans er IKKE tillat med mindre simulatoren feilregistrerer et slag ved at 
ball eller annet objekt passerer utilsiktet og utløser slag. 
● Man spiller med valgfri golfball. 
● Slår en spiller på feil ball, motstanders eller lagkamerat sin ball, straffes dette 
med 2 straffeslag for beste resultat på det hullet 
● Grunning av kølle i sand blir ikke straffet. 
● Det er hele tiden spillers ansvar og følge med hvor ballen ligger. Simulatoren 
markerer for normalt slag eller putt og dette må endres om du ønsker å slå annet 
salg enn hva som er markert. Og får man feilregistrering fordi slagtype ikke er 
endret, blir dette slaget tellende. 
● Kamptidspunkt kan byttes internt. Om et lag ikke møter går 3 poeng til 
motstander. Alle utsatte kamper må være spilt senest en uke etter originalt 
tidspunkt. Dersom dette ikke går, taper laget som måtte utsette 
● MERK: Arrangør kan endre simulatorhcp, når spiller helt tydelig spiller bedre 
enn hva utehcp. tilsier. Dersom dere opplever klar feilmargin her, så send en e-
post til: john.krister@pegg.no 
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Spillinnstillinger 
 

● Game type: 2 player - Better ball, Match play 
● Holes: All 
● Pins: Medium 
● Mulligans: Always 
● Putting: Manual 
● Gimme: 2,4 m 
● First tee warm up: On 

 
 
Baneinnstilling 

● Wind: calm 
● Fairway: medium 
● Green: soft 
● Stimp: 10 
● Green grid: auto 
● post shot timer: 4 seconds 
 

Tee: Disse kan variere fra bane til bane, men stort sett ca. Gul for herrer og rød for 
damer. Riktig tee står på baneoversikten 
 
 

Spørsmål og henvendelser rettes til john.krister@pegg.no eller på facebook-gruppen for 
turneringen. 
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