Hva er NSG Lagserie Match
Kort om Lagserien


Generelt kan vi si at Lagserien har mye til felles med Klubbserien som NGF tidligere arrangerte.



I 2018 deltok 131 lag i Lagserien fordelt på 16 avdelinger i 1. divisjon Miks, 13 avdelinger i 2. divisjon
Miks og 4 avdelinger i Dameserien. De siste årene har mellom 1000 og 1200 spillere spilt kamper i
Lagserien. Dameandelen er ca 20% og hver 5. spiller har handicap høyere enn 20,0.



NSG Lagserie Match er et seriespill fra mai til august. Match skiller seg fra slagspill (den vanligste
turneringsformen) ved at det er spill om hull. Det registreres kun hvem som vant/tapte hullet, ikke scoren. I
hver match spilles det om flest vunnet hull de første ni og de siste ni hullene (kan sees på som 2 separate
matcher).



Hvert lag stiller med 4 spillere i hver kamp. 2 av spillerne spiller singlematch, mens de 2 andre spiller
fourball. I hver kamp spilles det om 7 poeng. Hver singlematch gir 1 poeng for vunnet første ni og 1 poeng
for vunnet siste ni. I fourballmatchen gis det 1,5 poeng for vunnet første ni og 1,5 poeng for vunnet siste ni.



Matchene spilles i 2019 med fullt spillehandicap. (Spilleren får tildelte slag ut fra eget handicap og banens
slope).



Det vil bli opprettet lokale avdelinger á 4 lag så langt dette er praktisk mulig. Lagene spiller dobbel serie
(hjemme- og bortekamp). Hvert lag spiller totalt 6 kamper gjennom sesongen, fortrinnsvis på hverdager
etter kl 16.00. Dette innebærer 1 kamp hver 14. dag med opphold fra 3. juli og ut måneden.



Det spilles i 2 klasser, en miksklasse (herrer og damer) og en dameklasse. Damespillere kan delta på lag
både i Dameklassen og i Miksklassen.



I Miksklassen spilles det i to divisjoner basert på resultatene fra 2018. Avdelingsvinnerne i 2. divisjon i
2018 vil rykke opp og spille i 1. divisjon. Alle lag som kom sist i sin avdeling i 1. divisjon, rykker ned i 2.
divisjon. Denne hovedregelen kan fravikes hvis det er tungtveiende og fornuftige grunner til å gjøre dette
(for eksempel reiseavstander, antall lag i rimelig geografisk nærhet eller annet).



Nye lag vil automatisk bli plassert i 2. divisjon i passende regionale avdelinger med geografisk tilhørighet,
dersom det er mulig.



Til lagseriefinalen som i 2019 vil bli arrangert på Kongsvingers GK helga 31. august - 1. september, vil
16 avdelingsvinnere i 1. divisjon Miks, 8 av avdelingsvinnerne i 2. divisjon Miks samt 4 avdelingsvinnere i
Dameserien bli invitert. I Finalespillet møte altså totalt 28 lag og 112 spillere til golfspill over 2 dager.



De to første serierundene anbefales i år ferdigspilt innen onsdag 22. mai, mens absolutt siste spilledag er
onsdag 14. august.

Hvorfor delta i NSG Lagserie Match?
Det kan være flere grunner til å stille lag i Lagserien. Her er noen av dem:


Lagserien passer for alle handicapkategorier, både den erfarne og den uerfarne spiller. Det er ingen krav om
å være «god» målt i lavt handicap. Alle som deltar har reelle muligheter til å vinne sin match uavhengig av
spillehandicap ved at det spilles med fullt spillehandicap (tildelte slag).



Spillformen er Matchplay. Du kan dumme deg ut på ett eller flere hull uten at matchen i sin helhet er tapt,
runden er «ødelagt», eller laget har tapt. Spillformen oppleves for de fleste som ny, morsom og spennende.



Lagspill er sosialt ved at dere er sammen om resultatet og opplevelsen. Ditt bidrag i kampen kan godt være
mer enn de rene golfprestasjonene. Dette samarbeidet gjør at du blir bedre kjent med seniorspillerne i egen
klubb og i naboklubbene. Dette gjør også at du senere godt kan dra på golfbanen uten på forhånd å ha avtalt
med dine «faste» spillepartnere. Du vil nå alltid treffe spillepartnere, også på naboklubbens bane.



Lagserien gir en myk inngang til konkurransegolf og andre konkurranseformer og bidrar til at du etter hvert
blir en del av en større «golffamilie».



Lagserien vil definitivt bidra til økt aktivitet og samhold blant seniorgolferne i egen klubb, noe som vil ha
betydelig synergieffekter for klubben. For mange klubber vil dette være en avgjørende overlevelsesfaktor.



Lagserien krever ingen utstrakt administrasjon i gjennomføringen.



Først og fremst vil spill i Lagserien gi gode golfopplevelser.

Hvor mange spillere bør det være på laget?


Dette vil være avhengig av hvor mange kamper den enkelte spiller vil spille. De fleste av oss er travle
personer, og det vil alltid være noen kampdager ikke passer for. Hvis vi tar utgangspunkt i at hver spiller
vil/kan spille mellom 2 og 4 kamper, kan det være lurt å ha mellom 8 og 12 spiller til rådighet. Hvis laget
har spillere som gjerne vil spille mellom 4 og 6 kamper, kan man godt gå ned på antall spillere.



Det kan derfor være lurt å avklare med den enkelte spiller på forhånd hvor mange kamper det kan være
aktuelt for vedkommende å spille, og beregne antallet spillere ut fra dette.

Hvordan komme i gang


Du tar kontakt med seniorspillerne i egen klubb og orienterer dem om Lagserien. Spesielt kan det være lurt
å oppfordre spillere av begge kjønn som ikke deltar på noen turneringer utenfor egen klubb. Lagserien kan
være det lavterskeltilbudet som skal til for at de skal finne gleden ved turneringsspill.



I mange klubber er det seniorspillere av begge kjønn som spiller flere dager i uka med sine faste makkere.
For disse kan det kanskje være interessant å spille kamper mot spillere fra naboklubber noen ganger i året.



Seniorspillere som nettopp har blitt pensjonister, og dermed fått mer tid til disposisjon.



En annen aktuell målgruppe kan være spillere av begge kjønn som nettopp er blitt seniorer (fylt 50 år). Ved
å tilby spill i Lagserien kan det føre til at de også blir aktive i klubbens seniorgruppe.



Samtidig kan det være lurt å ta kontakt med naboklubbene enten for å innhente erfaringer, eller for å
kartlegge deres interesse hvis de tidligere ikke har stilt lag. Det er mange fordeler med å etablere lokale
avdelinger.



Hvis klubben ikke har klubbkontakt eller lagleder fra før, kan dere oppnevne en kontaktperson og gi meg
kontaktinformasjon slik at jeg eventuelt kan bistå.

Ta gjerne kontakt hvis det er noe du lurer på. Dere vil også finne informasjon på http://seniorgolf.no/

Lykke til med golfsesongen!
Edgar Bergh
Turneringskoordinator NSG Lagserie Match
90 55 65 54 / ebergh@online.no

