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1.0 Generelt
Bestemmelsene gjelder når ikke annet er bestemt for den aktuelle turneringen.
1.1 Regler
a. Turneringene spilles etter disse turneringsbestemmelser og for øvrig ifølge
golfregler fra Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews samt eventuelle
lokale regler som foreligger i skriftlig form.
b. Dersom det oppstår uoverensstemmelser om regeltolkning, meldes dette til
turneringsleder i arrangørklubben som avgjør spørsmålet.
Alle avgjørelser skal som hovedregel fattes før turneringen er avsluttet.
Turneringsleder kan i samråd med NSGs turneringskoordinator ved behov
kontakte den dommer som har ”bakvakt”. Disse tre utgjør turneringskomitéen
som gjør at golfregel 34 om tvister og avgjørelser kan anvendes.
c. Turneringsleder i arrangørklubb kan delta som spiller i turneringen.
d. Disiplinære forseelser utover det som omfattes av regel 34 rettes til NSGs
styre, som i følge NSGs vedtekter er NSGs Disiplinærkomité og følgelig
forvalter NGFs Sanksjonsreglement.
e. Hunder og andre kjæledyr er ikke tillatt under turneringsspill.
1.2 Hvem kan delta
a. Spiller som har fylt eller fyller 50 år i inneværende år, er medlem av en klubb
tilsluttet NGF, har betalt kontingent i NSG og har EGA Turneringshandicap.
b. I regionene Sørlandet, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal samt
Trøndelag kan klubben i samråd med den aktuelle turneringskoordinator fra
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NSG gi tillatelse til at seniormedlemmer fra arrangørklubben, som ikke er
medlem av NSG, kan delta i turneringen.
Dette under forutsetning av at klubbens turneringsledelse holder oversikt over
og kontroll på hvilke spillere som er NSG-medlemmer og hvilke som ikke er
det.
Startavgift for ikke-NSG medlemmer er kr 200,-.
c. Kun spillere med amatørstatus kan representere NSG i internasjonale
mesterskap, hvis ikke annet er nevnt i angjeldende turneringsbestemmelser.
d. I lagspill skal alle spillere være medlem av NSG.
1.3 Funksjonshemmede spillere
a. Funksjonshemmede spillere vil kunne få personlige modifikasjoner i henhold til
R&As spesifikasjoner (www.randa.org), samt dispensasjon fra
turneringsbestemmelsene. Modifikasjoner og evt. dispensasjoner fra
turneringsbestemmelsene gjelder for alt spill i Norge inkl. handicaptellende
runder, turneringer med og uten handicap, herunder mesterskap.
b. Personer som på grunn av sykdom/skade har behov for dispensasjon fra
turneringsbestemmelsene når det gjelder bruk av caddie og transport,
må klassifiseres.
Klassifisering foretas av NGF og spilleren tildeles da et klassifiseringskort som
må fremvises turneringsledelsen før start.
c. Klassifisert spiller gis rett til å spille fra rød tee eller korresponderende
avstandsangivelse angitt i tall.
1.4 Golfbil eller tilsvarende transport
a. Dersom den aktuelle banen tillater det, kan det under spillet benyttes golfbil
eller tilsvarende under forutsetning av at dette er avklart med den aktuelle
turneringskoordinator og at gyldig legeattest fremlegges.
Ved akutt skade kan turneringsledelse/turneringskoordinator tillate bruk av bil
eller tilsvarende.
b. For spillere over 70 år er bruk av golfbil tillatt uten legeattest.
c. Ved manglende antall biler tilgjengelig, prioriteres spillere med legeattest.
1.5 Individuelle turneringer
1.5.1 Innbydelse, påmelding og startlister.
a. Innbydelse. Innbydelse publiseres i GolfBox senest 4 uker før turneringsdato.
b. Påmelding. Påmelding skal gjøres i GolfBox. Kun unntaksvis kan påmelding
skje via e-post til NSG. GolfBox vil være åpen for påmelding frem til
påmeldingsfristen. Følgende generelle påmeldingsfrister gjelder:
•
•
•

Classic Tour m/uttak: Inntil 10 dager før turneringsdato.
Classic Tour: Inntil 4 dager før turneringsdato.
Kortere påmeldingsfrist kan avtales dersom klubb og Turneringskoordinator er
enige om dette.
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c. Startlister. Startliste offentliggjøres 4 dager før turneringsdato for Classic Tour
m/uttak og 3 dager før turneringsdato for Classic Tour turneringer. Oppsettet
vil kun ta hensyn til ønsker om tidlig eller sen start innen den enkelte klasse,
med unntak for ”Tourer” og turneringer med to shotgunstarter på samme dag,
hvor det er behov for harmonisering av spilletider for samkjørende og
ektefeller/samboere. Arrangørklubb overtar ansvaret for startlisten 2 dager før
turneringsdato for uttaksturneringer og 1 dag før turneringsdato for Classic
Tour.
1.5.2 Fremmøte til turneringen
a. Spiller skal møte på startstedet klar til spill, 5 minutter før det tidspunkt som er
oppført i startlisten i individuelle turneringer.
b. Ved fremmøte etter starttidspunktet, vises til Golfreglenes § 6.3.
c. Før start må spilleren ha betalt greenfee og startkontingent, bekreftet korrekt
handicap og fått utlevert scorekort og evt. lokale regler. Årsavgiften skal være
betalt.
1.5.3 Avmelding
Avmelding til turneringer gjøres på følgende måte:
a. Innen påmeldingsfristen er ute, skal man stryke seg selv i GolfBox.
b. Etter at påmeldingsfristen har gått ut, og frem til kl 12:00 dagen før
turneringsdato, skal avmelding meldes til NSG Turneringskoordinator.
c. Ved avmelding gitt etter kl 12:00 dagen før turneringsdato, kan spilleren bli
fakturert for full greenfee samt startavgift. Unntatt er i de tilfeller hvor spilleren
kan dokumentere sykdom/skade. Ved gjentatte NS faktureres spilleren dobbel
greenfee/startavgift.
d. Kortere avmeldingsfrist kan avtales dersom klubb og Turneringskoordinator er
enige om dette.
1.5.4 Overtegning
a. Høyeste deltakerantall er oppgitt i innbydelsen i GolfBox.
b. Ved overtegning rangeres spillere i hcp-rekkefølge inntil påmeldingsfristen.
Etter utløp av fristen, hentes spillere fra ventelisten i hcp-rekkefølge.
c. Unntak gjelder for turneringen på Oslo GK + alle 9-hullsbaner. Her gjelder
”først til mølla” prinsippet.
1.5.5 Langsomt spill: Spillehastighet og regler for tidtaking.
a. Tillatt spilletid for en runde inklusiv tid til kontroll og innlevering av scorekort
kan være oppgitt før runden. Regel 6-7, anmerkning 2.
b. Det vil da foreligge et tidsskjema der det for hvert hull er angitt et seneste
tidspunkt for avslutning av hullet.
c. Et hull er avsluttet når hele gruppen har forlatt greenen.
d. Maksimal rundetid er 30 minutter etter gjeldende banes definerte rundetid. I
turneringer hvor tidsskjema benyttes, gir 10 minutters avvik grunnlag for
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vurdering av advarsel, dog med grunnlag i den totale flyt i spillefeltet. Et ledig
hull foran betyr at spillegruppen er i faresonen.
e. En spiller skal ikke bruke mer enn 40 sekunder fra sin tur til å slå.
f. Spilleren kan bruke inntil 10 sekunder ekstra som den første i gruppen til å:
(1)
(2)
(3)

slå ut på et par 3 hull
slå 2. slaget på et par 4 eller par 5 hull
slå et slag på eller nær en putting green

Straff for brudd på disse bestemmelser ifølge regel 6-7:
1. forseelse - muntlig advarsel.
2. forseelse - ett straffeslag.
3. forseelse - to straffeslag.
4. forseelse – diskvalifikasjon.
Merk:
a. Tidtaking starter i det øyeblikk en Marshall/turneringsleder anser at det er
spillerens tur til å spille.
b. En advarsel gjelder hele runden selv om gruppen kommer tilbake i posisjon.
1.6 Lagspill.
a. Spiller i lagturneringer skal møte på startstedet klar til spill, 5 minutter før det
tidspunktet som er oppført i startlisten.
b. Slagspill. Ved fremmøte innen 5 minutter etter starttidspunktet, pådrar
spilleren seg 2 straffeslag ifølge Regel 6-3. Ved senere fremmøte
diskvalifiseres spilleren dersom grunn til forsinkelse ikke er godkjent av
turneringsleder.
c. Lagserie Match. Ved fremmøte senere enn 5 minutter etter starttidspunktet i
Fourball, vil spilleren ikke bli diskvalifisert, men kan slutte seg til laget på et
senere utslagssted. Medspillers resultat vil telle.
d. I Single match vil en spiller som kommer for sent tape alle hull som er
ferdigspilt inntil han trer inn i laget.
1.7 Generelle lokale regler
a. Godkjent utstyr for avstandsmåling er tillatt i NSG-turneringer, men regler for
spillehastighet må følges.
2.0 Classic Tour
a. Spilleformen i alle turneringer på Classic Tour er ”Slag-golf” som innebærer at
dersom det ikke er hullet ut på 4 slag over hullets par, plukkes ballen opp og
det skrives en score lik 5 over par.
2.1 Klasseinndeling
2.1.1 Faste klasser i Order of Merit
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a. Spilleren vil fra oppstart av en ny årssesong tilhøre den OoM hcp-klasse som
er i henhold til det hcp spilleren hadde pr 10. februar 2018. I den enkelte
turnering gjennom sesongen deltar spilleren i den spilleklasse som hcp’et
tilsier.
2.1.2 Klasseinndeling 2018 (Felles klasser for damer og herrer.)
Klasse 1: Brutto slagspill «Slag-golf».*) Handicap fra +8 til 6,9
Klasse 2: Brutto slagspill «Slag-golf».*) Handicap fra 7,0 til 10,9
Klasse 3: Brutto slagspill «Slag-golf».*) Handicap fra 11,0 til 14,9
Klasse 4: Netto slagspill «Slag-golf».*) Handicap fra 15,0 til 19,9
Klasse 5: Netto slagspill «Slag-golf».*) Handicap fra 20,0 til 36,0
Klasse 7: ”70-Tour” Netto slagspill «Slag-golf»
a. Avgjørelse ved likt resultat:
Slaggolf Brutto:
Dersom to eller flere spillere har samme score, avgjøres resultatet av beste siste 18,
9, 6, 3 og 1 hull etter scorekortets rekkefølge. Hvis fortsatt likt, avgjøres resultatet av
laveste spillehandicap.
Slaggolf Netto:
Dersom to eller flere har samme nettoscore, skal spiller med lavest spillehandicap gå
foran.
Hvis fortsatt likt, avgjøres resultatet av beste siste 18, 9, 6, 3 og 1 hull etter
scorekortets rekkefølge.
b. Tour Poeng
•
•
•
•
•
•

Classic Tour Poeng vil bli delt ut i alle turneringer.
For klassevise lister regnes poengene for klasse 1 etter bruttoresultat.
For klassevise lister i alle de øvrige klasser regnes poengene etter
nettoresultat.
Samlelister for uttak vil utarbeides med basis både i brutto- og nettoresultat.
I bruttospill gir spill på banens par: 40 poeng. Hvert slag over eller under gir 1
poeng i tillegg eller i fratrekk. I tillegg kompenseres for CBA.
Nettoresultat på par gir: 20 poeng i nettoklasser. Spillerne får fratrukket ett
poeng pr slag over par, og tillegg med 1 poeng pr slag man spiller bedre enn
par. I tillegg kompenseres for CBA.

2.1.3 Mini Tourer, 2-, 3- og 4-dagers
•

•

I alle NSG-turneringer (MiniTour, Mjøsvikua, Romeriksslaget, Taiga Tour
o.a.) hvor sammenlagt resultat for flere turneringer premieres, gjelder
følgende:
For turneringer med to runder teller begge turneringer. I turneringer med tre
runder teller to, og i turneringer med fire runder teller tre runder.
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•
•

For å telle med i sammendraget må deltakerne være med på siste turnering i
de nevnte turneringer og Mini Tourene.
Alle slag i sammendraget regnes ut fra avvik i forhold til spillerens par for den
enkelte bane. (-1, +2, +12 etc.)

•

Brutto: Dersom to eller flere spillere har samme score sammenlagt etter det
antall runder som er tellende (to, eller tre runder) for den aktuelle turnering,
avgjøres resultatet av beste siste turnering, deretter matematisk (Siste 9, 6, 3
og 1). Dersom det fortsatt er likhet gjelder laveste spillehandicap.

•

Netto: Dersom to eller flere har samme score sammenlagt, skal spiller med
lavest spillehandicap gå foran.
Hvis fortsatt likt, avgjøres resultatet av beste siste turnering, deretter
matematisk (Siste 9, 6, 3 og 1).
Dersom samme spiller har best sammenlagt resultat i begge klasser (brutto og
netto) mottar spilleren kun premie for beste bruttoresultat. (Klasse 1 – 3).
Spiller med nest beste nettoresultat blir da vinner av netto sammenlagt.
(Klasse 1 – 7).

•
•
•

•

Premiering Mjøsvikua, Romeriksslaget og Taiga Touren. Til de to spillerne
som oppnår hhv beste brutto- og beste nettoresultat sammenlagt tildeles
plakett og premiesjekk på kr 500,-.

•

Regulering av HCP gjøres etter hver runde.

•

Mini Tour m/uttak
For å stimulere til økt deltakelse i regionene arrangeres MiniTour m/Uttak i
Møre og Romsdal, Bergen, Sørlandet, Stavanger, Trøndelag og Østlandet.

•

Premiering Mini Tourer m/uttak. (Møre og Romsdal, Bergen, Sørlandstour,
Stavanger, Trøndelag og Østlandet). Til de to spillerne som oppnår hhv beste
brutto- og beste nettoresultat sammenlagt tildeles premiesjekk kr 1.500,-.

2.2 Premieutdeling
a. Antall premier (premiesjekker) tilsvarer 20% av deltakerantallet i hver klasse.
En premiesjekk er gyldig i 2 år i tillegg til det året den vinnes.
b. I tillegg utdeles premiesjekk på: kr 300.- til spiller med beste bruttoscore når
resultatet er lik eller bedre enn banens par +10 slag. Når flere spillere har
samme beste score, vises til pkt. 2.1.a.
c. Når det er færre enn 3 deltakere i en klasse, vil spillerne bli overført til
nærmeste lavere eller høyere klasse for premiering. En klasse 1-spiller med
hcp 5,0, vil eks. vis få lagt til 2 slag for å kunne sammenlignes med hcp-nivået
for klasse 2-spillere, siden klasse 2 starter på hcp 7,0. Gjelder kun hele hcpverdier. Eksempel:
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Hcp 6.1 – 6.9: Ingen korreksjon
Hcp 5.1 – 6.0: Tillegges 1 slag ….osv
d. Premieutdeling foretas klassevis, så snart det er praktisk mulig etter at alle
deltakerne i en klasse har levert sin score. Det henstilles til alle deltakerne i
klassen å være til stede under premieutdelingen.
e. Premievinnere som ikke er til stede på premieutdelingen for shotgunstarter,
mister sin premie. Premievinnere som ikke er til stede ved klassens
premieutdeling i turneringer med løpende start, vil få sine premier ettersendt
av NSG sentralt så snart som mulig, dog senest innen 4 uker.
2.3 Classic Tour Sammendrag
a. Alle spillere blir i sammendraget værende i den OoM hcp-klasse deres hcp
tilsier ved sesongstart. Spillerens 7 beste resultater pluss gjennomsnittet av
scoren i NSG Landsfinale teller for premiering sammenlagt.
b. I tillegg til klassevise OoM, føres en brutto OoM for kl 1-3 og en nettoliste OoM
for klasse 1-3 pluss klasse 4 damer og klasse 7 uavhengig av spillerens
klassetilhørighet.
De 7 beste rundene danner grunnlag for uttak til landskamper. (Spillere fra
klasse 7 kan ha max hcp 14,9).
c. De 5 beste i hver klasse i Classic Tour Sammendraget premieres.
d. Klassevinnerne mottar premie og pokal som ”Årets Seniorgolfer”.
e. Ved lik poengsum rangeres spiller med beste landsfinaleresultat først.
Deretter høyest oppnådd poeng i en enkelt turnering. Ved fortsatt likhet, vil
beste ”nest beste resultat” osv. avgjøre rekkefølgen.
2.4 Utslagssteder
a.

Herrer spiller normalt fra gul tee og damer fra rød tee eller korresponderende
avstandsangivelse angitt i tall.
I Classic Tour kan utslagsstedene settes på blått eller tilsvarende der slike
utslag finnes.

3.0 NSG Landsfinale
Ved slutten av sesongen inviteres 100 spillere til finalespill etter følgende kategorier:
(K 1) OoM klasse 1
12 spillere
(K 2) OoM klasse 2
12 spillere.
(K 3) OoM klasse 3
12 spillere
(K 4) OoM klasse 4
12 spillere
(K 5) OoM klasse 5
10 spillere
(K 6) OoM Region
4 spillere
(K 7) OoM 70-Tour
8 spillere
(K 8) Landsdelsfinaler
30 spillere
I Landsdelsfinalene i regionene tas spillere fra nettolisten (for alle klasser) og
fordelingen av plasser i Landsfinale blir som følger:
20 deltakere (minimumsantall for å arrangere) gir 2 plasser, deretter 1 plass pr
10ende deltaker opp til 5 plasser. (Max antall for landsdelsfinaler sør, vest og nord er
15 (som i 2017).
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I Landsdelsfinalen for Østlandet er det 15 plasser til rådighet (som i 2017).
(3 beste resultater fra hver klasse. (1-3 brutto, 4 og 5 netto)).
a. Alle deltakere i alle kategorier må ha spilt minst 7 registrerte turneringer for å
kunne delta.
b. Ved forfall rykker neste plassering på OoM-lista opp.
c. Landsfinalen er en del av Classic Tour og teller som turnering nr. 8, for de
spillere som deltar.
d. I landsfinalen spiller man i den klasse som hcp tilsier. Før landsfinalen gis
turneringsledelsen anledning til å låse deltakernes hcp på en bestemt dato
etter 31.8.18 dersom dette er hensiktsmessig for turneringsavviklingen.
e. Det spilles 36 hull over to dager, med shotgunstart begge dager.
f. Startlisten for 1. dag trekkes etter hcp klassevis i GolfBox.
g. Startlisten for 2. dag er bestemt etter OoM dagen før landsfinalen.
h. Resultatene i Landsfinalen gis en vekting på 150 %. Slagtillegget teller med i
vektingen.
i. Styret har anledning til å invitere personer med oppgaver i forbindelse med
Landsfinalens gjennomføring i tillegg til de 100 reserverte finalespillplassene.
Disse spillerne deltar kun i landsfinalen og ikke i OoM sammenlagt.
4.0 Landsdelsfinaler
a. Landsdelsfinaler er en tilleggsmulighet for å kvalifisere seg til NSG Landsfinale
forutsatt at spilleren har spilt minst 7 registrerte turneringer. Denne mulighet er
åpen for alle uavhengig av tilhørighet i den gjeldende landsdel. (Se oppsett
under 3.0 NSG Landsfinale.)
b. Landsdelsfinalene arrangeres i løpet av september fortrinnsvis lørdag eller
søndag. Spilleformat er slaggolf over 18 hull med shotgunstart.
c. Landsdelsfinale Sør (Regionene 6 Vestfold/Telemark, 7 Sørlandet)
d. Landsdelsfinale Vest (Regionene 8 Rogaland, 9 Hordaland)
e. Landsdelsfinale Øst (Regionene 1 Østfold, 2 Oslo A:hus øst, 3 Oslo A:hus
vest, 4 Hedmark /Oppland, 5 Buskerud)
f. Landsdelsfinale Nord (Regionene 10 Sogn og Fjordane, 11 Møre og Romsdal,
12 Trøndelag, 13 Nord Norge)
g. Landsdelsfinalene teller på Classic Tour med premiering i alle klasser i
henhold til vanlige regler.
h. Alle NSG-medlemmer kan delta i turneringen, men kun spillere med
medlemskap i en klubb som inngår i landsdelen, kan kåres som
Landsdelsmester.
i. Det kåres én landsdelsmester i brutto og én i netto med fullt spillehandicap.
j. Alle konkurrerer i begge klasser.
k. Ved likt bruttoresultat kåres vinner etter beste 18, 9, 6, 3 og 1. (matematisk).
Ved fortsatt likhet teller laveste spillehcp.
l. Ved likt nettoresultat teller først spillehcp, deretter beste 18, 9, 6, 3 og 1.
m. Brutto og netto landsdelsmester premieres.
n. Dersom samme spiller vinner både brutto- og nettoklassen, vil nr 2 i
nettoklassen vinne nettopremien.
5.0 Senior Lagmesterskap (NSG Senior Lag NM)
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5.1 Spilleprogram
a. Senior Lagmesterskap arrangeres i tre divisjoner. 2. div er delt i to avdelinger,
3. div er delt i fire avdelinger. 1. div og hver avdeling spilles som atskilte
mesterskap på syv baner, én for 1. div, to for 2. div og fire for 3. div. (Alle lag
som har deltatt tidligere: Se pkt 5.2 c.).
1.div består av 16 herrelag og 8 damelag. Tilsvarende oppsett for hver
avdeling i 2. og 3. div. Ved forfall fra lag som har rykket opp fra lavere
divisjoner, skal ledige plasser først fylles opp med laget på 13. plass i den
øvre divisjonen; deretter laget på 5. plass i den divisjon opprykket kom fra.
Deretter 14. pl. og 6. pl. osv. Antall lag i hver av de fire avdelingene i 3. div kan
utvides ut over 16 herrelag/8 damelag.
b. Lagene kan bestå av inntil 5 spillere fra samme klubb. Påmelding gjøres i
GolfBox. Lagkaptein meldes på som spiller nr 1, eller angis når lagenes
sammensetning meldes inn.
c. Alle spiller brutto slaggolf. Angivelse av rangering for like resultater slik dette
er angitt i GolfBox.
d. Det spilles 36 hull over to dager, med en runde på 18 hull hver dag.
e. Første dag spilles to Fourball. Andre dag spilles 4 singler, hvor de tre beste
teller.
f. Startkontingent inkludert arrangørhonorar pr lag er kr 1.000,-.
5.2 Hvem kan delta
a. Alle deltakerne på et lag må være registrert som medlemmer av samme klubb
tilsluttet NGF og medlemmer i NSG.
b. De kan ikke ha representert andre klubber i NSG lagspill i inneværende
sesong.
c. Alle lag som deltok i mesterskapet året før, er automatisk påmeldt til neste års
mesterskap, og må avmeldes dersom laget ikke ønsker å delta.
d. En klubb kan stille max 1 lag i hver divisjon som de er kvalifisert til, med
unntak av 3. div hvor klubbene kan stille med 2 lag.
e. Nye lag starter i laveste divisjon.
f. Ved bruk av ureglementert spiller diskvalifiseres laget og settes sist i sin
avdeling.
5.3 Påmelding
a. NSG Lagmesterskap arrangeres hvert år medio august. Invitasjon med
oversikt for lagenes fordeling i divisjoner og avdelinger samt påmeldingsfrister
blir sendt alle klubber ultimo juni måned.
b. Påmelding i GolfBox åpnes medio juli. Påmeldingen skal inneholde 3 – 5
spillere. Påmeldt spiller 1 er kaptein. Påmeldte spillere 1 og 2 spiller Fourball
sammen, påmeldte spillere 3 og 4 spiller Fourball sammen.
Spiller 5 er reserve.
c. Reserve. Ref. pkt. 5.3 b er det anledning til å benytte forhåndspåmeldt
reserve. Om reserve ikke er påmeldt er det de 4 spillerne som utgjør laget på
dag 1 som også må representere laget på dag 2.
Dersom en spiller melder forfall, kan laget gjennomføre turneringen med 3
spillere.
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d. Laget kan gjennom hele turneringen fritt disponere de påmeldte spillerne og
sette inn reserven for den spiller som byttes ut.
De spillerne som er påmeldt, utgjør laget gjennom hele mesterskapet.
5.4 Starttider og like resultater
a. Starttid 1. dag baseres på resultatlisten fra forrige år, med de beste sist.
b. Starttid 2. dag skal baseres på resultatet fra første dag, og de beste lagene
går til slutt med en spiller fra hvert lag i den enkelte gruppe og spiller med
lavest hcp i siste startgruppe. Det startes fra to teesteder med herrene både
fra tee nr 1 og tee nr 10. Damene starter sist fra tee nr 10.
Shotgunstart anbefales der det er praktisk mulig.
c. Avgjørelser:
Beste tellende resultat for lag (siste runde)
o Beste tellende resultat for spiller (siste runde)
o Beste ikke-tellende resultat for spiller (siste runde)
o Uavgjort resultat for premieplassene avgjøres av ikke-tellende score for
2. dag, deretter av resultat 2. dag.
o Ved fortsatt likhet avgjøres etter lagenes beste score for siste 9, 6, 3 og
1 hull.
o Ved fortsatt likhet, spilles det omspill hull for hull med en spiller fra hvert
av de respektive lag.
5.5 Opprykk/Nedrykk
a. Minimum 3 lag må delta i en divisjon for at den skal spilles.
b. De 4 siste herrelag (plass 13 til og med 16) i 1. div og 2 dårligste damelag
(plass 7 og 8) i 1. div, rykker ned til 2. div. De to beste herrelag i hver avd i 2.
div og det beste damelaget i hver avd. i 2. div rykker opp til 1. div.
c. De fire siste lagene (13 til og med 16) i hver avd. i 2. div for herrer, samt de to
siste (7 og 8) damelagene fra hver avd. i 2. div, rykker ned til 3. div.
d. De 8 opprykksplassene fra 3. divisjon herrer fordeles med to opprykk fra hver
avd. I 3. div for damer rykker et lag fra hver avdeling opp i 2. div.
5.6 Premiering
a. De 3 beste lag i hver avdeling premieres ved minimum 6 startende lag (Kun
en premie ved 3 eller 4 lag, og to premier ved 5 lag)
6.0 NSG Lagserie Match
6.1 Generelt.
a. NSG Lagserie Match spilles i to divisjoner for Mikslag og en divisjon for
Damelag.
b. Lagene vil så langt det er mulig bli inndelt i avdelinger på 4 lag som spiller
dobbel serie (hjemme og borte).
c. Hvert lag stiller med 4 spillere i hver kamp. Det er ingen begrensing for hvor
mange spillere et lag kan benytte i serien (totalt 6 kamper).
d. Alle kamper i Lagserien spilles som Matchplay (vunnet hull).
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I 2018 skal 1.og 2. runde være spilt innen mandag 21. mai, og siste runde innen
torsdag 16. august 2018 som er absolutt siste spilledato.
Lagseriefinalen spilles på Hakadal GK 8. – 9. september
6.2 Spilleberettigelse
Kun spillere med gyldig medlemskap i NSG kan delta i Lagserien.
6.3 Spilleform
Det skal i hver kamp spilles 3 matcher; 1 fourballmatch og 2 singelmatcher.
6.4 Poengberegning
a) For fourballmatchen og de to singlematchene spilles det totalt om 7 matchpoeng.
b) I hver av singlematchene spilles det om 2 matchpoeng – 1 poeng for vunnet
første 9 hull og 1 poeng for vunnet siste 9 hull. I fourballmatchen spilles det
tilsvarende om 3 matchpoeng.
6.5 Opp- og nedrykk
Vinneren i hver avdeling i 2. divisjon rykker opp til 1. divisjon, og det dårligst
plasserte laget i hver 1. divisjonsavdeling vil rykke ned i 2. divisjon. Dette er
hovedregel.
6.6 Sanksjoner
a) Dersom et lag trekker seg fra avdelingsspill, skal alle resultater etter spill mot
dette laget annulleres.
b) Det gis WO seier når et lag ikke møter til avtalt tid (no show). Det gis også WO
seier til ett av lagene, dersom grunnen for at kampen ikke ble spilt kan plasseres
entydig på ett av lagene.
6.7 Finalespill
a. Alle avdelingsvinnerne (16 lag) i 1. divisjon Miks er kvalifisert til finalespill.
b. Alle avdelingsvinnere i dameklassen (4 lag) er kvalifisert til finalespill.
c. I 2. divisjon er 8 avdelingsvinnerne med best oppnådd snittscore i
konkurransepoeng kvalifisert til finalespill.
d. Antall deltakende lag skal være delelig på 4.
e. De 3 beste lagene samt vinneren av Lucky Looser i 1. og 2. divisjon premieres.
f. For mer detaljert informasjon angående NSG Lagserie Match vises det til
dokumentet ”Regler og retningslinjer for NSG Lagserie Match”.
7.0 Uttak til representasjonsoppgaver
7.1 Generelt.
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a. Uttak til representasjonsoppgaver er som vist i oversikten pkt 7.10.
b. OoM-listene blir lagt ut på GolfBox Livescoring med link fra NSGs nettside:
www.seniorgolf.no.
7.2 Uttak til EM-lagene – generelt
Uttaksrekkefølge EM-kvalifiserte. (Damer)
EGA lag - ESLGA Ladies Masters lag - ESLGA Marisa Sgaravatti lag
Uttaksrekkefølge EM-kvalifiserte. (Herrer)
EGA lag - ESGA lag brutto - ESGA Masters lag brutto - ESGA Masters Supersenior
– ESGA lag netto - ESGA Masters netto.
a. Uttakssesongen er: 1.6.17 – 31.5.18
b. Følgende Order of Merits etableres
Damer
•
•
•

EGA brutto kl 1-3 Damer
ESLGA +65 brutto kl 1-3 Damer
Marisa Sgaravatti Trophy brutto kl 1-3 Damer

Herrer
• EGA brutto kl 1 Herrer (se også pkt 7.3)
• ESGA brutto kl 1 Herrer
• ESGA Master brutto kl 1-3 Herrer
• ESGA Master Super Senior netto kl 1-4 Herrer og klasse 7
• ESGA netto kl 1-3 Herrer
• ESGA Master netto kl 1-4 Herrer og klasse 7
a. De 5 beste resultater er tellende. For bruttolisten benyttes poengberegning
med 40 poeng for spill til banens par. Hvert slag over eller under gir 1 poeng i
tillegg eller fratrekk. I tillegg kompenseres for CBA.
b. Nettoberegning gjøres med fratrekk for fullt tildelt slope, slik at nettoresultatet
på spillerens par, gir 20 poeng. Spilleren får fratrukket ett poeng pr slag man
spiller over sitt par og tillegg med ett poeng pr. slag men spiller bedre enn sitt
par. I tillegg kompenseres for CBA.
c. Deltagelse i EM inkl. Masters krever at spiller har nådd aldersgrensen senest
dagen før første spilledag i mesterskapet.
7.3

Uttak til EGA.

Uttak EGA 2018:
Uttakssesongen for EGA-lag 2018 starter 01.01.2018 og uttak gjøres pr. 12.08.18
(avhengig av påmeldingsfrist).
Følgende turneringer inngår: Alle uttaksturneringer som i Terminlisten 2018 er
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merket med Uttak EGA – NM 2018 – og i tillegg kan en spiller få inntil 2 valgfrie
internasjonale åpne senior turneringer tellende (spilt i 2018).
For uttak EGA-individuelt 2018 gjelder: Uttaksturneringer i terminlisten 2018
merket med Uttak EGA, NM 2017 og 2 valgfrie internasjonale åpne senior turneringer
spilt i 2018.
7.4 Uttak til ESGA. Følgende turneringer er tellende for uttak:
•
•
•
•

Alle uttaksturneringer for perioden 1.6.2017 – 31.5.2018.
I tillegg NM Senior 2017
Tidspunkt for uttak: 31. mai 2018. (bruttoresultater). De fem beste
resultater er tellende.
Turneringsdato: 7. - 10.8.2018.

7.5 Uttak til ESGA Master (+70), ESGA Master Supersenior (75+), Marisa
Sgaravatti Trophy og ESLGA +65
Følgende turneringer er tellende for uttak:
• Alle uttaksturneringer for perioden 1.6.2017 – 31.5.2018.
• NM Senior 2017 (bruttoresultater)
Tidspunkt for uttak: 31.5.2018. De fem beste resultater er tellende.
Turneringsdato: 17-22.6.2018 (Master + SuperSenior) og 22-27.07.2018 (Marisa
Sgaravatti Trophy/ESLGA +65)
7.6

Uttak til landskamper - generelt
a. Uttakssesongen er: 1.1.2018 – 1.8.2018, med unntak av Portugal Damer.
De 7 beste resultater på «Classic Tour Order of Merit» gjelder.
b. Uttak til bruttolagene for herrer gjøres fra bruttolisten klasse 1 og uttak til
nettolagene gjøres fra nettolisten klasse 1-3.
c. For regionene Sør, Stavanger, Bergen, Nordvest, Trøndelag med 5 tellende
turneringer, opprettes en samlet regional OoM-liste der de fem beste
resultatene teller.
d. Fra brutto og nettoliste tas det ut en spiller til landskampene mot Sverige,
England, Island og Danmark (i denne rekkefølgen).
e. Om en spiller fra regionlista også er på nasjonal OoM-liste rykker ikke neste
regionale spiller opp.
f. Slik sikres det at det blir 8 regionale spillere som deltar på de nevnte
landskamper.
g. Poengberegning – se pkt. 2.1.2.b.
h. Laget til landskampen mot Sverige tas ut først, deretter landskampen mot
England, så Island, og deretter mot Danmark.
i. I landskamper er aldersgrensen det år man oppnår senioralder.

7.7 Uttak til Landskamper – Damer.
Uttak til landskamper gjøres fra Classic Tour 2018 etter følgende rekkefølge:
•

Landskamp mot Island – 2 brutto/2 netto (Island, tid ikke bestemt)
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•
•

Landskamp mot Sverige - 3 brutto/3 netto (Lanna Lodge GK, Ørebro
17.-18. september)
Landskamp mot Portugal 4 brutto/4 netto (Portugal, mars 2019)

Uttak til landskampen mot Island gjøres fra Classic Tour, Order of Merit (OoM):
2 spillere Brutto Damer klasse 1- 3 og 2 spillere Netto klasse 1 – 4, blant de
kandidater som ikke deltok i Marisa Sgaravatti Trophy/ESLGA +65 samme år.
De 7 beste resultater gjelder.
Tidspunkt for uttak: 1. august.
Uttak til Landskamp mot Sverige gjøres fra Classic Tour, Order of Merit (OoM): 3
spillere Brutto Damer klasse 1- 3 og 3 spillere Netto klasse 1 – 4, blant de kandidater
som ikke deltok i Marisa Sgaravatti Trophy/ESLGA +65 og Island samme år.
De 7 beste resultater gjelder.
Tidspunkt for uttak: 1. august.
Uttak til landskampen mot Portugal i 2019 gjøres fra Classic Tour, Order of Merit
(OoM):
4 spillere Brutto Damer klasse 1-3 og 4 spillere Netto klasse 1-4, blant de kandidater
som ikke deltok i Marisa Sgaravatti Trophy/ESLGA +65, Island og Sverige samme år
i 2018.
De 7 beste resultater gjelder.
Tidspunkt for uttak: Medio desember.

7.8 Uttak til Landskamper 2018 - Herrer.
Uttak til landskamper tas ut fra Classic Tour 2018 etter følgende prioritets rekkefølge:
•
•
•
•

Landskamp mot Sverige - 6 brutto/6 netto/4 70+ - (Lanna Lodge GK,
Ørebro 17. - 18. Sept)
Landskamp mot England - 6 brutto/6 netto - (Norge 17. - 19. Sept.)
Landskamp mot Island - 4 brutto/4 netto - (Island, tid ikke bestemt)
Landskamp mot Danmark - 6 brutto/6 netto/4 70+ - (Fredrikshavn 5. –
7. sept)

Tidspunkt for uttak: 1.8.2018. De syv beste resultater er tellende.
7.9

Uttaksbaner.

Alle uttaksrunder går over 18 hull og spilles på 18-hulls baner, med unntak av 9-hulls
banene Molde og Voss.
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7.10

Program for Representasjon 2018:

Representasjonsprogram NSG 2018
Oppgave
EGA Ind H
EGA Ind D
EGA Lag H
EGA Lag D

Antall
2 H (50+)
2 D (50+)
6 H (50+)
6 D (50+)

Arr.sted
Land
Royal Bled GC Slovenia
Royal Bled GC Slovenia
Diamond GC Østerrike
Monti Garni GCBelgia

Tidsrom
14.-16. juni
14.-16. juni
4.-8. sept
4.-8. sept

ESGA

6+6 H (55+)

Hämeenlinna Finland

7. - 10. aug

ESGA Masters
6+6 H (70+)
ESGA Super Senior 4 H (75+)

Lisboa
Lisboa

17.-22. juni
17.-22. juni

Marisa Sgaravatti 5 D (50+)
ESLGA 65+
4 D (65+)

Diamond GC, Østerrike 22. -27. juli
Diamond GC, Østerrike 22. -27. juli

Portugal
England
Island

12 D (50+)
Estoril
6+6 H (50+)
Norge
4+4 H, 4 D (50+)Island

Portugal
Portugal

Portugal
Norge
Island

3. - 7. mars
17. - 19. sept
Mid sept

Spillerne ordner transport selv....
Danmark
6+6+4 H (50+) Fredrikshavn Danmark 5. - 7. sept
Sverige
6+6+4 H /4-6 D Lanna
(50+) Lodge GKSverige
17. - 18. sept
Nordisk
Åpent(50+)
PGA Sweden Sverige
27.-29. aug
8.0

Sosiale turneringer

8.1 Senior Mixed Pairs Championship
a. Konkurransene spilles som Fourball Slaggolf eller scramble med handicap.
b. Partnernes laveste nettoscore blir tellende på hullet.
c. Det premieres i tillegg for beste brutto resultat.
d. Det spilles i tre klasser – mixed pairs, fixed pairs og herreklasse
Klasse 1: Senior Pairs for ektefeller og samboende (NSG medlemmer).
Klasse 2: Senior Pairs for andre blandede par.
Klasse 3: Senior Herrer.
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