Kjære klubbkontakt og/eller lagkaptein fra 2017.
NSG Lagmesterskap 2018 arrangeres i helgen: 18 - 19. august 2018.
Lagmesterskapet spilles i 3 divisjoner med underliggende avdelinger og grunnoppsettet består av 16
herrelag og 8 damelag.
På grunn av stor interesse fra nye lag blir 3. divisjon etter all sannsynlighet utvidet med en ny
avdeling C Østlandet.
Banene for 3. divisjon avdeling A og 3. divisjon avdeling B er Atlungstad og Larvik
Bane for 3. divisjon avdeling C besluttes når vi har oversikt over påmeldingene for hele området.
NSG ber om forståelse for at vi på grunnlag av utvidelsen må foreta en ny fordeling av lagene på de
tre avdelingene i 3. divisjon Østlandet i forhold til den fordeling som er gitt i tidligere oppsett på
NSGs hjemmeside.
Kort sagt: "Alle" lag i 3. div. (avd A, B og ved behov C) må fordeles på nytt etter at klubbene har
bekreftet deltakelse for lag fra i fjor, eller har meldt på nye lag til 3. divisjon.
Fordelingen av lag til 1. og 2. divisjon (begge avdelinger) blir stående.
Fordelingen for 3. divisjon Nord og 3. divisjon Vest opprettholdes for lagene i regionen og er åpen
for nye lag i disse regionene.
NSG Lagmesterskap 2018 arrangeres som følger:
• 1.div Herrer og Damer – Kongsvingers GK
• 2.div Avd A - Herrer og Damer - Nes GK
• 2.div Avd B - Herrer og Damer – Kragerø GK
• 3.div Vest - Herrer og Damer – Bjørnefjorden GK
• 3.div Nord - Herrer og Damer - Ålesund GK
• 3.div Østlandet A - Herrer og Damer – Atlungstad GK
• 3.div Østlandet B - Herrer og Damer - Larvik GK
• 3. div Østlandet C - Herrer og Damer – Bane ikke besluttet
Opp og nedrykk
Resultatet fra 2017 er grunnlag for fordeling av klubber i divisjonene.
For 1. div rykket de fire dårligst plasserte lagene i 2017 (nr 13 -16) ned til 2.div.
De to beste lagene i hver avdeling i 2. div (nr 1 og 2 i A og B), rykket opp i 1.div.
I hver av 2. divisjonsavdelingene rykker de to siste lagene ned i 3. divisjon.
Som følge av opprettelse av en ny avdeling i 3. divisjon i år, blir det for 2019 også nedrykk til 3. div.
for det 3dje siste laget med dårligst resultat i 2. divisjon (uansett avdeling).
Med fem avdelinger i 3. div blir det plass til flere nye lag. Alle nye lag må starte i 3. div. Hver klubb
kan, om ønskelig, stille med to lag i 3. div. Lag fra en klubb har fortrinn fremfor lag nr 2 fra en klubb
som allerede har ett lag i avdelingen. (Dersom avdelingen ikke er full (herrer 16 lag /damer 8 lag) og
arrangørklubben har kapasitet til det, kan en klubb delta med flere lag.)
Bekreftelse og påmelding.
Til orientering er alle lag som deltok i 2017 fordelt i divisjoner og avdelinger i hht resultatene i 2017,
men det vil, som tidligere nevnt, bli en ny fordeling i 3. div.

Vi ber lagene i 1. divisjon, 2. divisjon (begge avdelinger) og alle lag i alle avdelinger i 3. divisjon
(uansett oppsatt spillested) sender bekreftelse eller avmelding til Erik Økseter:
erik.okseter@gmail.com snarest – senest mandag 25. juni kl 18:00
Nye lag starter i 3. divisjon
Dersom din klubb ønsker å melde på et nytt lag eller din klubb ikke har deltatt tidligere, kan dere bli
med i 3. divisjon ved å melde dere på til til Erik Økseter: erik.okseter@gmail.com snarest – senest
mandag 25. juni kl 18:00
Pris
Deltakeravgiften er kr 1.000,-pr lag, greenfee begge dager kr 600,- pr spiller (forbehold om endring).
Påmelding I GolfBox
Påmelding i GolfBox åpnes så snart vi har fått inn alle bekreftelser og påmeldinger fra nye lag og ny
bane og fordeling i 3. divisjon er foretatt.
Påmeldingen i GolfBox skal inneholde 3 – 5 spillere. Påmeldt spiller nr. 1 er kaptein. Påmeldte spillere
nr. 1 og 2 spiller Fourball sammen, påmeldte spillere nr. 3 og 4 spiller Fourball sammen.
Spiller 5 er reserve.
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.
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.
Vi henviser forøvrig til TB 2018, pkt 5 lagmesterskapet. (gjengitt nedenfor)
TB 2018 kan du laste ned fra NSGs hjemmeside, «dokumentarkiv»: LINK:
http://seniorgolf.no/kategori/nyheter/dokumentarkiv/
Info:
På vår hjemmeside under TURNERINGER og Lagmesterskapet KLIKK HER finner du den
«opprinnelige» oversikten over hvor ditt eller dine lag skal spille i 2018.
Unntak: 3. divisjonsavdelingene A og B på Østlandet der fordelingen blir revidert som følge av
opprettelse av en ny avdeling C.
HUSK:
Innen Mandag 25. juni kl 18:00 må du bekrefte deltakelsen i 2018 for din klubb med angivelse av
divisjon, herrelag/damelag og spillested (gjelder ikke for 3. div avd A og B). Alternativt avkrefte
deltakelsen.
Sendes til: Erik Økseter epost: erik.okseter@gmail.com
Vennlig hilsen
NSG /espen O:

Vedlegg: Utdrag av TB 2018
5.0 Senior Lagmesterskap (NSG Senior Lag NM)
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.
b.
c.
d.
e.
f.

Alle deltakerne på et lag må være registrert som medlemmer av samme klubb tilsluttet NGF
og medlemmer i NSG.
De kan ikke ha representert andre klubber i NSG lagspill i inneværende sesong.
Alle lag som deltok i mesterskapet året før, er automatisk påmeldt til neste års mesterskap,
og må avmeldes dersom laget ikke ønsker å delta.
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.
Nye lag starter i laveste divisjon.
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.
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.
b.
c.
d.

Minimum 3 lag må delta i en divisjon for at den skal spilles.
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.
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.
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)

