Medal 2016
Spill
Medal spilles hver tirsdag i perioden 19. april - 13. september (totalt 22 runder)
Tidene mellom kl 15:00 og 17:30 hver tirsdag er forbeholdt medalspillere og
skal man spille i dette tidsrommet må man spille medal. Medal må bekreftes i
Gobex-automat før utslag. Startavgift er kr 50,- og betales i proshop før start.
Tidligste utslag for Medal er kl 07:00 og runden er kun tellende om man
bekrefter medalspill i terminal før start. Betaling skal da skje umiddelbart etter
spill.
Turneringen spilles som netto slagspill i 3 klasser
Klasse 1: Herrer fra tee 63/damer fra tee 55
Klasse 2: Herrer fra tee 58/damer fra tee 51
Klasse 3: Herrer fra tee 55/damer fra tee 48
Valg av teested
Nytt av året er at vi baserer valg av teested basert på anbefalt utslagsted fra
slopetabellen for banen. For å gjøre det mest mulig rettferdig og for å få opp
tempoet på rundene tas det i år bruk flere utslagssteder.
Det vil for de fleste bli mulighet til å velge mellom 2 forskjellige teesteder. Valg
av teested er avgørende for hvilken klasse du stiller i. Valg av klasse kan gjøres
forskjellig fra uke til uke.
Herrer:
hcp under 4,5 spiller fra tee 63
Hcp 4,5-14,9 kan velge mellom å spille tee 63 eller tee 58
Hcp 15-28 kan velge mellom å spille tee 58 eller tee 55

Damer:
Hcp under 4,5 spiller fra tee 55
Hcp 4,5-9,9 kan velge å spille fra tee 55 eller tee 51
Hcp 10-36 kan velge mellom å spille tee 51 eller tee 48
Order of merit
Det er 1 liste for alle klasser. Poeng vinnes hver uke i hver klasse ut fra netto
resultat. Ved lik poengsum i slutten av sesong vil den med lavest handicap gå
foran. Ved lik poengsum og likt handicap vil den med flest spilte runder gå
foran. Skulle dette også være likt, vil den som vant mest poeng ved siste spilte
runde gå foran.
De 10 beste rundene i tillegg til Medal Championship er gjeldende for Order of
merit.
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Medal Championship
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1
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Eclectic
Beste brutto pr hull gjennom sesongen. Den med lavest Eclectic runde vinner
sin klasse.

Medal Champinship
Går over 1 runde, lørdag 17. september. Kun kvalifiserte kan delta. Spilles som
en vanlig medalrunde med normal klasseinndeling. Turneringen inngår i OoM,
og det spilles om doble poeng. Premiering med mat i Golfstuen etter runden.
Kvalifisering til Medal Championship
De 3 beste i hver klasse hver uke samt månedens beste brutto kvalifiserer seg
til Medal Championship.
Topp 30 på Order of merit er automatisk kvalifisert til Medal Championship.
I år vil også alle som har spilt minimum 5 medalrunder være kvalifisert.
Premieringer
Nytt av året er at de 3 første plassene i hver klasse for hver uke premieres i
stedet for ukens beste. Månedens beste brutto premieres også.
Det blir i tillegg plukket tilfeldige vinnere blant resten av de fremmøtte
månedsspillere (loddtrekning) som da kan vinne Galvin Green Produkter.
I slutten av sesongen spilles Medal Championship hvor kvalifiserte spillere kan
delta. Selve turneringen har egen premiering hvor de 3 beste i hver klasse blir
premiert.
Under årets siste turnering vil også de 10. beste på OoM listen bli premiert.
Den best oppnådde eclectic i hver klasse vil også bli markert med en premie.

