
Pondus Cup – Costa Del Sotra sin vinter turnering. Vi premiere hver 
innledende runde til det laget som har best total score. (Husk at det 
er kun de fire som spiller som for premie).  
Vi skal også kjøre closest the pin turnering hver innledende runde. 
Der blir det Pondus premier til de som vinner.  
 
Hoved premie er ett Gavekort på 12,000kr fordelt på laget. Som må 
brukes i Pro shoppen.  
Andre plass for ett gavekort på 4,000kr fordelt på laget.  
 
Gavekortene er sponset av Frode Øverli og Pondus ☺ 
 
Turnering har oppstart så fort hovedbanen stenger for vinter. Begge 
simulatorene er klar fra 6 November.  
I år, som tidligere år blir det lagkonkurranse hvor inntil 4 spillere 
deltar hver runde (+ 2 reserve spiller. Laget må bli påmeldt før første 
runde er ferdig spilt. Det blir ingen etter påmelding av spillere etter 
turnering har begynt.). Det blir 5 innledende runder, der spiller man 
stabelford format hele turneringen.  
 
 
PRIS :  

• 1000KR PER LAG  

• 300KR timen (etter kl16 ukedagene/helgene) 

• 150 kr timen (fra 10 – 16 ukedagene)  

• Klippekort 10 klipp – 1300 kr (1 klipp formiddag, 2 klipp 
kveldene/helgene).  

 



SPILLERFORMAT: 
 
Innledende runder: ALLE 5 RUNDENE SKAL BLI FERDIG SPILT FØR 17 
JANUAR 2021 
 

• Stabelford – De 3 beste scorene teller på hvert lag 

• Alle spiller med fullt handicap  

• 54 hcp vil få maks 36 handicap. 

• Handicap blir justert etter hver runde. Der går man ned 0,3, det 
blir ikke oppskriving.  

• Alle begynner med den handicap de begynner første innendørs 
runden, det de har som ute hcp. 

• Spilles over 18 hull  

• Laget spiller for seg selv 

• 16 lag går videre til sluttspillet  
 

Sluttspillet:  
 
8.dels Finale – Spilles mellom 17 Januar, og må bli ferdig senest 7 Februar 
Kvart Finale – Spilles mellom 7 Februar, ferdig senest 21 februar  
Semi Finale - Spilles mellom 21 februar, ferdig senest 1 Mars  
 

• Stabelford Match – 3 beste scorer fra de 4 spillerene. Da spiller to lag 
samtidig mot hverandre. Kan spille 4 mot 4 eller 2 mot 2. 

• Ved lik score så gjelder 4.mann 

 

FINALE: 
• Spillerform: Stabelford  

• 4 tellende score fra laget 

• Alle 4 spillerene skal spilles sammen (4 mot 4)  

• Ved lik score blir det den som har beste individuell score som teller.  
 

DATO: 7. Mars 2021 
 

 


