Senior mandag – Spilleformer
(sist oppdatert 3. august 2018)
Seniorgruppen i Fana Golfklubb har som målsetting å tilby forskjellige typer
individuelle konkurranser kombinert med mer sosiale turneringsformer og
lagturneringer.
Her beskrives de mest brukte spilleformene på Senior mandag:
Texas scramble
Sosial lagkonkurranse med 3-4 deltakere på hvert lag.
Texas scramble - spilleregler
1. Firerflighter: Hver spiller skal ha minst to tellende utslag, bortsett fra VTG-spillere,
som skal ha minst ett tellende utslag.
Treerfligther: To av spillerne skal ha tre tellende utslag, én av spillerne skal ha to
tellende utslag. Antall tellende utslag reduseres med ett for VTG-spillere også i
treerflighter. Det avgjøres før første utslag hvilken spiller som skal ha færrest antall
tellende utslag.
2. Alle spillerne slår ut på alle hull. (Dersom en spillers utslag uansett ikke kan
benyttes, kan vedkommende stå over utslaget for å spare tid.)
3. Laget velger hvilken ball som skal benyttes til slag to. Ballen markeres. De øvrige
ballene plukkes opp.
4. Det spilles med ballplassering innenfor et scorekort. Alle spillerne slår sin ball fra
valgt posisjon.
5. Laget fortsetter slik til ballen er i koppen.
6. Kapteinen skriver scoren og noterer samtidig hvem som slo ballen som ble
benyttet ved utslaget (i hht. pkt. 1).
Spesielt for treerflighter:
Også treerflighter har rett til å slå fire baller gjennom hele hullet. Den spilleren som
tar ekstra-utslaget på et hull, skal spille alle ekstraslagene på dette hullet. Hver spiller
skal spille ekstraballen på tre av hullene. Kapteinen har ansvar for å holde telling
med dette, i tillegg til å notere score og antall tellende utslag.
Stableford
En form for slagkonkurranse hvor det spilles mot en fastsatt score på hvert hull.
Fastsatt score: Hullests par + mottatt/mottatte slag på hullet; varierer fra deltaker til
deltaker avhengig av vedkommendes spillehandicap (mottatte slag).
Fastsatt score på et hull gir 2 poeng.
Fana Seniorgruppe har siden 2006 hatt en Stableford Cup med konkurranse om en
felles vandrepokal. Idag konkurreres det om tre ulike vandrepokaler:
- Damer - Herrer - VTG (hcp 37-54).

Greensome
Parturnering. To spiller mot to, og hver side spiller én ball. Begge spillere i hvert par
slår ut på alle hull og velger hvilken ball de vil spille videre på. Den som ikke slo den
valgte ballen, slår det andre slaget. Deretter spilles annenhver gang på ballen til den
er hullet ut.
Det spilles netto slaggolf, max 5 slag over par pr hull, med ¾ spillehandicap av
gjennomsnittet av mottatte slag for de to spillerne.

Eclectic
En serie på to eller flere runder. Det beste resultatet på hvert enkelt hull i løpet av
rundene gir til slutt konkurransens samlede resultat for hver deltaker.
Det spilles brutto slaggolf, uten handicap/mottatte slag. Antall slag er begrenset til
max 5 slag over par pr hull.
Deltakerne kan følge med på resultatene for hver runde i Orders of Merit i Golfbox.
For å stimulere til økt deltakelse konkurreres det i ulike klasser iht handicap. Hver
spiller skal delta i samme klasse i alle rundene.

Brutto slaggolf
Slagkonkurranse uten handicap, dvs ingen mottatte slag. Antall slag pr hull er
begrenset. Alle spillere får spille maksimalt fire (4) slag mer enn hullets par. Har
spilleren ikke hullet ut etter disse slag, plukkes ballen opp og scoren noteres til
hullets par + fem (5).
NB: Må ikke forveksles med brutto slagspill, for eksempel i klubbmesterskap, der
antall slag pr hull ikke er begrenset.

Netto slaggolf
Slagkonkurranse med handicap. Antall slag pr. hull er begrenset. Alle spillere får
spille maksimalt fire (4) slag mer enn hullets par. Har spilleren ikke hullet ut etter
disse slag, plukkes ballen opp og scoren noteres til hullets par + fem (5).

Tre køller og putter
Sosial konkurranse der en bare har lov å ta med seg i golfbaggen 3 valgfrie køller i
tillegg til putteren. Konkurransen kan spilles som stableford eller netto slaggolf.

