Regler for OBIKs golfserie
Bedriftsgolf spilles etter NGFs regler og retningslinjer, NBIF`s håndbok, samt OBIKs
reglement. (NBIF`s håndbok finnes på www.obik.no )
Det spilles match-play over 18 hull. Man bruker banens sloperating på vanlig måte.
Kontaktperson for golfen i administrasjonen, resultater , dispensasjoner,etc.
Moussa Elkam Tlf. 94 16 15 77 E-post: moussa@obik.no
Serien 2018, spillesystem
Serien 2018 arrangeres i to forskjellige spilleformer:
Seriespill med oppsatte kamper hvor bane, dag og tidspunkt settes opp av OBIK.
Seriespill hvor man avtaler dag, bane og tidspunkt selv.
Serie med oppsatte kamper er delt opp i 2 puljer for 2 mannslag og
2 puljer for 4 manns lag.
Avdeling B (hcp 0 – 36) 2 manns lag, oppsatt 14 lag, 2 puljer à 7 lag - enkel serie
Avdeling B (hcp 0 – 36) 4 manns lag oppsatt 14 lag, 2 puljer à 7 lag - enkel serie
I serie hvor lagene avtaler selv er det i år 2 puljer med 4 manns lag, med 5
deltakende lag i hver pulje.
Spillerne / Hvem kan delta / To eller flere lag.
Spillere som er ansatt i bedriften, ektefelle eller samboer til ansatte og barn av
ansatte (må ha fylt 15. år) kan delta på laget
.
En spiller kan ikke spille for andre bedrifter hvis han/hun deltar for sin egen bedrift.
Ellers består ikke laget av faste spillere - det er opp til bedriften selv å sette opp
laget, så lenge den holder seg til reglene.
Unntak for handicap begrensningene:
Spillerne kan delta på lag som spiller i en høyere avdeling enn deres handicap tilsier, hvert
lag kan ha inntil 2 deltakere pr. runde som har høyere handicap enn det som er øvre
grenseverdi for lagets avdeling. Disse spiller på øvre grenseverdi for avdelingen.

Dispensasjon for ikke ansatte i bedriften.
Det kan søkes om dispensasjon for en spiller pr. lag i.h.t OBIK`s
dispensasjonsreglement. (se www.obik.no) Gebyr kr. 300,- pr. søknad, skjema
finnes på www.obik.no under golf og ”flere spillere” – faktura på gebyret blir tilsendt
fra OBIKs administrasjon så fort søknaden er mottatt. Du får ingen tilbakemelding på
søknaden hvis den er godkjent. Gyldig kvittering for betaling av gebyr er lagets bevis
for innvilget disp. Hvis søknaden avslås vil du motta skriftlig melding fra OBIK.
TIDSFRISTER: Avtaler
Det er hjemmelagets plikt å kontakte bortelaget for å avtale spilledag og sted i god
Oslo Bedriftsidrettskrets, Ekebergveien 101, 1178 Oslo.
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tid før siste spilledato. Hvis du som ansvarlig for bortelaget ikke har blitt kontaktet
oppfordres du til å ta kontakt. Det er i alles interesse at kampene avvikles.
Oppsatte kamper:
Kamper i seriespillet for 2 manns lag følger oppsatt dag og tidspunkt.
I 4 manns serien er det utslag på oppsatte tidspunkt for de 4 første spillerne
(2 fra hvert lag) og utslag 10 minutter senere for de 4 neste spillerne.
For de som spiller i seriespill med oppsatte kamper MÅ dere gi melding til OBIK hvis
banen skulle være stengt på en av deres spilledager.
OBIK vil sette opp ny spilledag.
HUSK å sende liste med spillernes navn og golf ID til banen / OBIK før hver kamp
Siste spilledato er torsdag 06. september.
Resultatskjema må være OBIK i hende senest kl. 12.00, 07. september
Utsettelser ut over dette vil ikke bli innvilget.
Dette p.g.a. at de lagene som skal spille finale skal få varsel om dette i god tid.
Resultater innsendt etter denne dato vil ikke telle med i seriespillet.

Avtalte kamper:
Baner. (for lag som avtaler kamptid selv)
Hjemmelaget skal i utgangspunktet bestemme hvilken bane det skal spilles på.
Hjemmelaget sørger for å bestille starttid.
Det er hjemmelagets ansvar å sende inn resultatskjema etter spilt match.
FORSLAG TIL AVTALE AV STARTTIDER.
Det har kommet inn forslag fra et lag om at lagene skal ta kontakt med hverandre
med en gang. Dette for å avtale spilletider for hele sesongen. OBIK anbefaler at
dette blir gjort.
Hvis et lag ikke greier å overholde fristen må eventuell utsettelse godkjennes av
OBIK, dette er hjemmelagets ansvar. Hvis godkjennelse ikke er gitt, vil ingen av
lagene få matchpoeng hvis ikke matchen er spilt innen angitte frist.
Rett fremmøte til puljespill og finale er det enkelte lags ansvar. Spillet skal begynne
til avtalt tid selv om spillere mangler. For sent ankomne spillere skal hvis de får
tillatelse av pro'en gis anledning til å spille de hull som gjenstår i den flight de er satt
opp i. Lag som ikke møter opp til match vil bli bøtelagt etter OBIKs vanlig
kampreglement.
Det foretas ikke handicap justering.
Resultater .
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Alle spillernes resultater skal skrives på resultatskjema sammen med navn,
handicap og mottatte slag etter banens sloperating. Husk også å skrive på lagets
navn, banens navn og kampnummer (9 siffer, dette står i terminlisten).
Begge lagledere underskriver skjema før det sendes til OBIK.
Det gis 3 matchpoeng for seier, 1 matchpoeng for uavgjort og 0 matchpoeng for tap.
Vinneren av de interne kampene får 3 poeng, ved uavgjort 1 poeng til hver spiller og
taperen får 0 poeng.
Den spilleren som vinner flest hull er vinner av den interne kampen.
Spillere med lavest handicap spiller mot hverandre o.s.v. med differanse i handicap.
Handicapdifferansen regnes ut fra de vanskeligste hullene
Eksempel:
En spiller som har tildelt 20 slag som spiller mot en som har tildelt 18 slag, vil ha et
slag mer på de 2 vanskeligste hullene.
SLUTT TABELL – FINALESPILL
Vinneren av hver avdeling spiller finalespill mot de øvrige avdelingsvinnerne i sin
divisjon. I divisjoner med 1 pulje spiller lag nr. 1 og 2 mot hverandre i finalen
Ved poenglikhet ved avslutningen teller innbyrdes oppgjør. Er det fortsatt likt vinner
det laget som hadde lavest samlet handicap da innbyrdes oppgjør ble spilt.
Gir ett av disse lagene WO i siste runde kan de ikke bli puljevinnere.
FINALER.
Hver divisjon har sin egen finale der puljevinnerne i de forskjellige puljene deltar.
Kretskontoret sender ut melding til alle finalelagene.
I finalen er det sammenlagt resultatet for lagets finalespill (de tre beste spillerne)
som teller, det tas ikke hensyn til resultater fra serien. I to manns lag teller begge
spillere i finalen. Ved poenglikhet teller lagets samlede handicap slik at laveste
handicap vinner. Ved fortsatt likhet gjelder NGF`s regelverk.
Finale spilles lørdag 22 eller 28. september, bane ikke bestemt enda.
Finalen spilles som stableford.
Resultater finner du på www.obik.no – golf.
Se våre nettsider www.obik.no for det øvrige regelverket som gjelder for OBIKs
idrettsaktiviteter.
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NIFs lov
OBIKs lov
NBIFs sanksjonsbestemmelser
Protest reglement
Apellreglement
Det er enhver oppmanns plikt å kjenne disse reglene og sørge for at lag og spillere
forholder seg til disse.
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