NGFs hovedmål for golf-Norge «Flere og bedre golfspillere
i sunne klubber», gjelder for din klubb og for de
respektive grupper i klubben. Spillere som konkurrerer
blir ofte bedre spillere og gode ambassadører for spillet
og hjemmeklubben. Bredere turneringsmuligheter kan
tiltrekke seg flere av de yngre seniorene som fortsatt
arbeider. Mange av disse ser ikke seg selv som en del
av seniormiljøet i klubben. Med Senior Tour og Lagserie
i Seniorgruppas «produkt» får klubben også et godt
tilbud til de som ikke kan spille «Seniordag» på dagtid.
Det å engasjere de yngre seniorene så tidlig som mulig
er med å sikre rekruttering til seniorgruppa på sikt.
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REKRUTTERINGSMULIGHET FOR ALLE KLUBBER

DELTAKERAVGIFT

Women in red. Norges lag under Marisa Sgaravatti 2016.
Elin Horgen, Aina Olsen, Unni Sundelius, Bente Hansen og
Susann Heimdal.

NSG er en uavhengig medlemsorganisasjon uten
offentlig støtte. Driften er tuftet på deltakernes bidrag,
høy grad av frivillig innsats fra styret, administrasjon,
turneringskoordinatorer og klubber. Kall det gjerne
medlemskontingent, men det er enda riktigere å kalle de
800 konene, som du betaler for å være med på så mange
turneringer du har tid og lyst til, for en årlig deltakeravgift.

Ønsker du å vite mer eller melde deg inn
i Norsk Senior Golf – se www.seniorgolf.no

Er du over 50 år og ønsker å:

– spille konkurranser med likesinnede
– kvalifisere deg til internasjonale mesterskap eller landskamper
– eller spille selskapsrunder på andre baner enn din hjemmeklubb til
hyggelige priser?

Da bør du melde deg inn i Norsk Senior Golf!

TURNERINGER

Norsk Senior Golf (NSG) representerer senior
golfspillere (kvinner og menn over 50 år) som er
medlem i en klubb tilsluttet Norges Golfforbund. NSG
er i assosiasjon med Norges Golfforbund ansvarlig for
turneringer og representasjonsspill for seniorer (unntak:
NM senior individuelt).
Senior Tour
Turneringstilbud som omfatter over 140 turneringsdager på mer enn 80 forskjellige baner fra Mandal i sør
til Stiklestad i nord. Åpent for alle seniorer som ønsker
å konkurrere nasjonalt og internasjonalt. En naturlig del
av tilbudet til seniorspillere i alle klubber.
Klasseinndeling 2018 (Felles klasser for damer og herrer)
Nedenstående HCP-klasseinndeling for 2017 blir trolig
endret noe for sesongen 2018.
Klasse 1: Brutto «Slag-golf». HCP fra +8 til 6,9
Klasse 2: Brutto «Slag-golf». HCP fra 7,0 til 10,9
Klasse 3: Brutto «Slag-golf». HCP fra 11,0 til 14,9
Klasse 4: Netto «Slag-golf». HCP fra 15,0 til 19,9
Klasse 5: Netto «Slag-golf». HCP fra 20,0 til 36,0
Klasse 7: «70-Tour» Netto «Slag-golf»

Startkontingent, premiering og Order of Merit
Startkontingenten på Senior Tour er kr 120,- og Senior
Tour m Uttak kr 200,-. I hver turnering premieres 20 %
av de startende i hver klasse med premiesjekker som er
gyldige som greenfee på de fleste golfbaner og i en del
proshopper.

2 dager (36 hull), fourball og singel. I 2017 ble det spilt
adskilte mesterskap på syv baner rundt om i Norge. Et
mesterskap i 1. divisjon, 2. divisjon er delt i to avdelinger
og 3. divisjon er delt i fire avdelinger.
Sosiale turneringer
NSG arrangerer også sosiale turneringer –
parturneringer med andre spilleformer (scramble og
fourball).

Senior Tour Poeng deles ut i alle turneringer. Det
lages Order of Merit for hver klasse som kan lede til
invitasjon til NSG Landsfinale i september og mulighet
for representasjonsspill i Norge eller utlandet i løpet
av året. For å sikre representasjonsoppgaver også til
spillerne i regionene Sørlandet, Stavanger, Bergen,
Nordvestlandet og Trøndelag, lages det egne regionale
Order of Merit lister.

UTTAK TIL REPRESENTASJONSOPPGAVER

NSG har ikke et fast landslag, men fordeler
representasjonsoppgaver etter plassering på OoM
slik at mange spillere får denne muligheten gjennom
sesongen. En spiller kun får en representasjonsoppgave
pr sesong. Det gjeveste er å delta på de ulike
lagene som spiller Europamesterskap, men også
landskampene mot Portugal, England, Island, Sverige og
Danmark er en viktig inspirasjonsfaktor for mange.

Lagserie Match
Gjennom hele sesongen spilles NSG Lagserie i
matchspill for damelag og mikslag. Puljevinnerne
inviteres til finalespill en helg i september.

LOJALITETSKORT

NSG Lagmesterskap
Senior Lagmesterskap arrangeres medio august. Hvert
lag består av 4 spillere som spiller brutto slaggolf over

Forsidebilde: Runar Gerhardsen, Freddy Mons Lorentzen og Tom Selmer «fanget» en solskinnsdag på Grønmo GK. Foto NSG

Leif Erik Hansen i kjent positur.

Ditt medlemskort i NSG gir deg flere fordeler. Du
får blant annet mulighet til å spille til hyggelige
«hverdagspriser» på flere enn 80 baner i Norge. Kortet
er kjent som NSG fordelskort, men det er mer riktig å
kalle det et «Lojalitetskort».

