
Vinterserie 
Seriebestemmelser  

Påmelding via epost til Ståle Øvstetun (Stale@impec.no) senest Søndag 31.Januar 

Booking av simulator via GolfBox 

- 200,- per time  

Deltakeravgift, brukes til premier   

- 50,- per runde  

Runder – Netto slagspill (50%HCP)  

Vi skal spille 6 serie runder og alle spiller med Indoor HCP  

Hvis to spillere eller mer ender på likt antall slag vil beste 18-hullsrunde avgjøre.  

Hvis også dette er likt avgjøres det via spillerens handicap (lavest vinner). 

Tidsplan 

Runde 1 må spilles innen søndag 14. Februar 

Bane: Adare Manor (Limerick, Irland)  

Runde 2 må spilles innen søndag 28. Februar  
Bane: Albany GC. (Indiana, USA)  

Runde 3 må spilles innen søndag 14. Mars  
Bane: Bear Dance The Golf Club. (Colorado, USA) 

Runde 4 må spilles innen søndag 28.Mars  
Bane: Bellerive CC.  (Missouri, USA)  

Runde 5 må spilles innen søndag 11.April 
Bane: Bethesda CC.  (Maryland, USA)  

Runde 6 må spilles innen søndag 25.April 
Bane: Black Desert Resort.  (Utah, USA)  

Premier  

Per runde: TBA  
  
Hovedpremie: TBA 
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Generelle regler: 
 
Simulatorene skal alltid stå på følgende innstillinger i serie runder: 
 
Pins: Easy 
Putting: Auto fixed (1 putt innen 3m, 2 putt innen 20m og 3 putt over 20m+ ) 
Wind: Breezy 
Fairway: Medium 
Green: Soft 
Stimp: 8 
Mulligan: Kun ved datatekniske feil 
 
Register bruker på www.mytrackman.com 
 
Dette vil bli ditt personlige brukernavn og passord når du logger inn på simulatoren.   
Når du har logget inn, skriv inn ditt HCP iht. GolfBox også vil den justeres etter første spilte 
runde av TrackMan til Indoor HCP. 
 
Leaderboard vil være tilgjengelige hele tiden 
 
Når serierunden er startet må den gjennomføres, avslutter en før 18 spilte hol blir det regna 
som at du har trekt deg fra runden.  
 
Hvis en ball blir droppet ut av et vannhinder må man alltid følge maskinens retningslinjer. 
 
Bomslag er slag og skal regnes med. 
 
Hvis et slag ikke blir registrert: 

- Slag som treffer lerretet direkte uten å bli registrert skal spilles om uten straffeslag 
- Slag som ikke registreres da det treffer sidevegg skal telles som et slag   

 
Når ballen ligger i rough eller sandbunker er det viktig å følge info fra TrackMan. Man slår fra 
samme sted, men maskinen trekker fra både Power og Spin. Dette står i hjørnet nede til 
høyre på TrackMan.  
 
Alle påmeldte spillere må registreres med handicap før runde 1.  
 
Ta bilde av SCOREKORT etter runden i tilfelle noe datateknisk skulle skje. 
 
Ellers spilles det i henhold til golfens regler og etikette. 
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