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Snarveien til Golfgleden
Turneringsspill er «Ryggraden» i Norsk Senior Golf.
Takket være våre medlemmers ukuelige ønske om å bli stadig bedre til å mestre dette tidvis
«umulige» spillet sammen med hverandre, er NSG en av Norges viktigste leverandører av
«Golfglede».
En «leveranse» vi aldri hadde klart uten det gode samarbeidet vi har med golfklubbene.
Oppslutningen til de ca 140 turneringene, som vi arrangerer sammen med 70 golfklubber landet
rundt, beviser betydningen av å organisere aktivitetstilbudet i golf.
Ikke bare for hver enkelt spiller, men også for den enkelte klubb og klubbene i fellesskap, er det å
sette golf i «system» noe av det viktigste for positiv utvikling av golfspillet.
NSG bidrar i år med Sissener Classic Tour (med og uten uttak), 70 Tour, NSG Lagserie Match, NSG
Lagmesterskap, NSG Landsfinale og representasjonsspill i Europamesterskap og landskamper.
I år har golfspillet fått et knippe nye regler, som i hovedsak skal gjøre golf enklere og raskere, både å
forstå og spille. Uten å drøfte dette anbefaler vi alle å sette seg inn i disse, klubbens nye lokale regler
og lokale regler på de baner du kommer til.
Som NSG-medlem bør du lese våre turneringsbestemmelser fra topp til bunn. Da får du full oversikt
over hva NSG «egentlig» tilbyr og hvilke muligheter det gir deg som turneringsspiller. Enten du har
høyt eller lavt handicap, er ung eller godt voksen, bor i sør, vest, øst eller nord har du en rekke
muligheter for aktivitet på ulike nivå og på like vilkår.
Her er noen smakebiter som vi håper gjør at du blir inspirert til å finne ut mer om hvordan
systematisering av «Golfgleden» kan påvirke helsa og humøret.
Sissener Classic Tour er et turneringstilbud gjennom sesongen som spilles på ulike baner fra Mandal i
sør til Stiklestad i nord. Sissener Classic Tour avsluttes med NSG Landsfinale. Nytt i år: NSG
Landsfinale blir en egen turnering for de beste i hver klasse over to runder.
Sosiale turneringer
NSG har to Senior Mixed Pairs turneringer.
Scramble på Drøbak i juni og en Fourball Slaggolf på Asker i august, Klasse 1: Senior Fixed Pairs for
ektefeller og samboende (NSG medlemmer). Klasse 2: Senior Mixed Pairs for andre blandede par.
Klasse 3: Senior Herrer. (Blåmix)
Partnernes laveste nettoscore blir tellende på hullet, og beste brutto premieres også.
NSG Lagserie Match er en lagkonkurranse gjennom sesongen som avsluttes med at avdelingsvinnere
fra ulike regioner møtes til NSG Lagseriefinale. Nytt i år: Det spilles med fullt hcp.
NSG Lagmesterskap spilles på syv baner. Lag (4 spillere) fra hele landet kjemper i tre divisjoner med
tilhørende avdelinger om å bli Norges beste dame- og herrelag og ikke minst opprykk..
Europamesterskap på ulike nivåer og landskamper er også en viktig og ikke minst populær del av
NSG sin virksomhet. Hvert år tas det ut ca 120 spillere (kvinner og menn) til ulike
representasjonsoppgaver, som spilles forskjellige steder i Europa.

Klasseinndelingen i NSG består av 5 hcp-klasser og en egen 70 Tour for spillere 70+.
I alle turneringer på Sissener Classic Tour premiers 20% av spillerne i hver klasse.
I en del turneringer er det «overraskelser» i form av «trekkepremier» uavhengig av resultat.
I alle klasser føres det sammenlagtlister (Klassevise OOM-lister) som gir grunnlag for kvalifisering til
NSG Landsfinale. (Spillere i klasse 1 – 3 må ha 7 tellende turneringer, spillere i klasse 5, 5 og 70 Tour
må ha 5 tellende resultater.)
Det føres egen liste for alle spillere i regionene langs kysten fra Sørlandet til og med Trøndelag.
NSG har i samråd med NGF ansvar for uttak av norske spillere til ulike Europamesterskap og en del
landskamper for kvinner og menn.
Kvalifisering til disse representasjonsoppgavene på Europeisk nivå skjer i turneringer som er
kategorisert som «Uttak». For disse opprettes egne OOM-lister, der Uttak EGA er høyeste nivå.
Uttakslistene er delt i brutto og netto og egen samleliste for klassene 1 – 3.
Uttakene til landskampene skjer fra egne samlelister fordelt på netto og brutto.
NSG medlemskontingent kr 800,Medlemskontingenten i NSG gir rett til deltakelse på alle/ turneringer på Sissener Classic Tour,
Landsdelsfinaler, NSG Lagserie og Lagmesterskap.
Som deltaker på Sissener Classic Tour følger oppføring på de for spilleren aktuelle OoM-lister for
uttak til representasjonsoppgaver (EM og Landskamper) og NSG Landsfinale.
Deltakelse Sissener Classic Tour
GolfBox brukes til påmelding og resultatregistrering for alle NSG-turneringer.
Logg inn på GolfBox med brukernavn og passord til din hjemmeklubb.
Velg Endre klubb (i menyvalg opp til høyre på siden).
Velg så Norsk Senior Golf og du kommer inn på vår turneringsside.
Klikk ”Klubbkalender” for å se våre turneringer.
Velg den turneringen du vil delta i og under overskriften ”Påmelding” trykker du ”Meld på her”.
For resultater henvises til turneringskalenderen i GolfBox.
Lister for sammenlagtpoeng i ulike kategorier finner du under «Order of Merit»
Snarvei til påmeldinger og lister finner du nederst på vår hjemmeside «Seniorgolf.no» under
menyvalg «Nyttige linker» - Start og resultatlister i GolfBox.
Vi har gjort klar linken til deg: KLIKK HER
Kontingent kr 800,Medlemskontingenten i NSG gir rett til deltakelse på alle/ turneringer på Sissener Classic Tour,
Landsdelsfinaler, NSG Lagserie og Lagmesterskap.
Som deltaker på Sissener Classic Tour følger oppføring på de for spilleren aktuelle OoM-lister for
uttak til representasjonsoppgaver (EM og Landskamper) og NSG Landsfinale.
Startkontingent pr. turnering
Sissener Classic Tour kr 120,Sissener Classic Tour m Uttak kr 200,Digitalt NSG Lojalitetskort
Betalt kontingent for 2019 gir NSG-medlemmer tilgang til hyggelige hverdagspriser (fortrinnsvis før kl
14:00) på mer enn 80 baner i Norge (Tilbudene varierer så se oversikt på NSG Hjemmeside)
Når du har betalt medlemskontingenten kan du i begynnelsen av april logge deg inn til ditt NSG
Medlemskort og NSG Lojalitetskort på denne linken: https://lojalitetskort.seniorgolf.no/login.
Oppgi telefonnummeret ditt. Passordet er ditt medlemsnummer i NSG.
I lojalitetskortet finner du tilbudene fra hver klubb og kan registrere rundene du spiller.

Klasseinndeling 2019 (Felles klasser for damer og herrer.)
Klasse 1: Brutto slagspill «Slag-golf». HCP fra +8 til 6,9
Klasse 2: Brutto slagspill «Slag-golf». HCP fra 7,0 til 10,9
Klasse 3: Brutto slagspill «Slag-golf». HCP fra 11,0 til 14,9
Klasse 4: Netto slagspill «Slag-golf». HCP fra 15,0 til 19,9
Klasse 5: Netto slagspill «Slag-golf». HCP fra 20,0 til 36,0
70 Tour Netto slagspill Herrer «Slag-golf» (Uansett handicap)
Faste klasser i Order of Merit
Fra oppstart av en ny sesong tilhører spilleren den OoM hcp-klasse som spillerens hcp tilsier pr 15.
februar 2019. I den enkelte turnering gjennom sesongen deltar spilleren i klassen som hcp’et tilsier.
Premiering
I hver turnering premieres 20% av de startende i hver klasse. 50% av startkontingent deles ut i form
av premiesjekker gyldige som greenfee på de fleste golfbaner og i en del proshopper.
I en del turneringer er det «overraskelser» i form av «trekkepremier» uavhengig av resultat.
Poengberegning
Tour Poeng deles ut i alle turneringer. I bruttoklasser 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. Hvert slag over eller under gir 1 poeng i tillegg eller
i fratrekk. I tillegg kompenseres for CBA.
Sammenlagt
I hver klasse opprettes en sammenlagtliste (Klassevis OoM) I klaene 1 – 3 teller spillerens 7 beste
resultater gjennom sesongen og i klassene 4, 5 og 70 Tour er det de 5 beste resultater som teller.
De tre beste i hver klasse premieres og inviteres, sammen med et utvalg øvrige spillere (se oversikt
under) til NSG Landsfinale (Spilles i 2019 på Vestfold GK 21.-22. September.)
Landsfinalen spilles som en separat turnering med to runder der beste sammenlagt resultat teller.
(Spillerne tar ikke med seg resultater fra Sissener Classic Tour inn i finalespillet)
Egen Regional OoM
For å sikre 8 spillere i regionene Sørlandet, Stavanger, Bergen, Nord-Vestlandet og Trøndelag
deltakelse i representasjonsoppgaver opprettes en samlet regional OoM-liste der de fem beste
resultatene teller. Fra brutto og nettoliste tas det ut en spiller til landskampene mot England, Island,
Danmark og Sverige (i denne rekkefølgen).
Om en spiller fra regionlista også er på nasjonal OoM-liste rykker ikke neste regionale spiller opp.
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) Landsdelfinaler*
30 spillere

*Landsdelsfinaler er en tilleggsmulighet i regionene sør, vest, nord og øst for å kvalifisere seg til NSG
Landsfinale.
Deltagere i klasse 1-3 må ha spilt minst 7 registrerte turneringer for å kunne delta i Landsfinalen.
Deltagere i klasse 4, 5 og 70 TOUR må ha spilt minst 5 registrerte turneringer for å kunne delta i
Landsfinalen..Denne mulighet er åpen for alle uavhengig av tilhørighet i den gjeldende landsdel.
Lagmesterskap (NSG Senior Lag NM)
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 TB 2019 pkt 5.2 c.)
1. divisjon består av 16 herrelag og 8 damelag. Tilsvarende oppsett gjelder også for hver avdeling i 2.
og 3. div.
Lagene kan bestå av inntil 5 spillere (4 spillere pluss en reserve). Alle spiller brutto slaggolf.
Det spilles 36 hull over to dager, med en runde på 18 hull hver dag. Første dag spilles to Fourball.
Andre dag spilles 4 singler, hvor de tre beste teller. Startkontingent pr lag er kr 1000,-.
Lagserie Match
NSG Lagserie Match spilles i to divisjoner for Mikslag og en divisjon for Damelag.
Lagene deles i avdelinger på 4 lag som spiller dobbel serie (hjemme og borte).
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). Alle kamper i Lagserien spilles som Matchplay (vunnet hull).
Uttak til representasjonsoppgaver
NSG har ikke et fast landslag, men fordeler representasjonsoppgaverne til kvalifisert spiller etter
”grad av utfordring”. Alle oppgaver fordeles slik at en spiller kun får en representasjonsoppgave pr
sesong. (Har du vært med på et Europamesterskap får du ikke spille senere landskamper.)
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
ESGA brutto kl 1 Herrer
ESGA Master brutto kl 1-2 Herrer
ESGA Super Master brutto kl 1-4 Herrer
ESGA netto kl 1-3 Herrer
ESGA Master netto kl 1-4 Herrer
Uttak til Landskamper
Uttak til landskampene gjøres fra brutto og nettolister merket «Landskamputtak» i oversikten du
finner under «Order of Merit» i GolfBox
Damene spiller landskamper mot Sverige, Nederland, Island og Portugal

Herrene spiller mot England, Sverige, Danmark og Island.
Uttak: 1. august.
Program for Representasjon 2019:
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
Patriziale Ascona
Patriziale Ascona
Rungsted
BlackSeaRama

Land
Sveits
Sveits
Danmark
Bulgaria

Tidsrom
13.-15. juni
13.-15. juni
3.-7. sept
3.-7. sept

ESGA

6+6 H (55+)

Celtic Manor

Wales

29. jul. - 3. aug

ESGA Masters
ESGA Super
Masters

6+6 H (70+)

Bastaad

Sverige

23.-28. juni

4 H (75+)

Bastaad

Sverige

23.-28. juni

Marisa S
ESLGA 65+

5 D (50+)
4 D (65+)

Binowo
Binowo

Polen
Polen

9. -12. juli
9. -12. juli

Portugal
England
Island
Nederland

8 D (50+)
6+6 H (50+)
4+4 H, 4 D (50+)
8 D (50+)

Quinta de Marinha
England
Island
Nederland

Portugal
England
Island
Nederland

10. - 11. mars
1.– 5. okt
2. - 5. sept
Aug/sept

Norge
Norge

9. - 11. sept
9. - 11. sept

Spillerne ordner transport selv....
Danmark
6+6+4 (70+) H (50+)
Sverige
6+6+4 (70+) H /8 D (50+)

Om det er mer du lurer på er det selvfølgelig bare å sende en epost til epsen@seneiorgolf.no
Men les gjerne gjennom TB 2019 først, så kan det hende at e-posten til meg blir kortere,
eller helt overflødig.
Uansett ønsker vi deg en alle tiders dag
For NSG
Espen O:

