Info om NSG Lagserie Match 2019
Golfsesongen nærmer seg og er der før du vet ordet av det. For dere er det da bare å samle troppene
fra i fjor og gjøre dere klare til sesongen. I tillegg kan dere jo ta kontakt med seniorspillere i egen
klubb for å se om det kan være grunnlag for å stille flere lag. Det kan også være en ide å lodde
stemningen i naboklubbene for å sikre en lokal serie og korte reiseavstander, kanskje spesielt i forhold
til de naboklubbene som tidligere ikke har stilt lag. NSG Lagserie Match 2019 vil for øvrig følge det
samme opplegget som i 2018 med ett unntak.
Nytt i år. Full handicapgodtgjørelse (tildelte slag)


I Turneringsbestemmelsene som ble sendt ut før årsmøtet ble det gjort en endring om at Lagserien
i 2019 skal spilles med full handicapgodtgjørelse. Det har ikke kommet noen innvendinger mot
dette, heller ikke på årsmøtet der dette ble tatt opp, og dermed spilles årets Lagserie med full
handicapgodtgjørelse (ikke ¾ som tidligere).



Dette tror vi vil gjøre Lagserien enda mer interessant for spillere som synes de mister for mange
slag. Vi håper dette vil føre til økt rekruttering av spillere (av begge kjønn) med høyere handicap
(klassene 3-5). I første rekke vil nok det gjelde i 2. divisjon Miks og i Dameserien.



Fordelene med dette er at det blir mer rettferdig, og at det blir lettere å holde rede på slagene. Vi
tror ikke dette har den store betydningen for kamputfallet. For spilleren med lavest handicap betyr
det at differansen i slag blir flyttet fra de vanskeligste hullene (indeks fra 1 og oppover) til de
hullene hvor spillerne har slag i forhold til eget handicap og banens slope. Hvis spillerne for
eksempel har tildelt henholdsvis 12 og 16 slag (differanse 4 slag) har spilleren med høyest
handicap nå slag på hullene med indeks 13-16 mot tidligere hullene med indeks 1-4.

Flere i klubben som vil være med i Lagserien?
Når vi går gjennom spillerstatistikken for 2018, ser vi stor variasjon i hvem som representerer den
enkelte klubb med hensyn til alder, handicap og kjønn. I noen lag er spillerne i 50-årene og
begynnelsen av 60-årene og har relativt lavt handicap, mens andre lag stiller med spillere i slutten av
60-årene og i 70-årene med handicap fra 18-20 og oppover. Dameandelen på det enkelte mikslag er
alt fra ingen damer til nesten halvparten. Noen av klubbene som stiller med flere lag, har dekket hele
spekteret av spillere fordelt på sine ulike lag.
Lagserien, kanskje i første rekke 2. divisjon Miks og Dameserien, vil være en utmerket arena til å
rekruttere inn nye spillere til turneringsspill. Du deltar på ett lag, og det er en annen spillform enn de
fleste forbinder med turneringsgolf (spill om hull i stedet for slaggolf). Dette kan inspirere noen til å
spille mer golf, noe som beviselig er godt for helsa.
Dere oppfordres derfor i år spesielt til å rette fokus mot:


Seniorspillere med handicap over 20, og som kanskje også begynner å dra litt på åra.



Seniorspillere som spiller flere dager i uka med sine faste makkere bare på egen bane. For disse
kan det sikkert være interessant å spille kamper mot spillere fra naboklubber noen ganger i året.



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



Spillere 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.



Å invitere flere damespillere til å delta på klubbens Mikslag, hvis det ikke er tilstrekkelig mange
damespillere i klubben til å danne eget damelag. Noen klubber stiller også med rent damelag i
Miksserien. Det er en uttalt målsetting for NSG å rekruttere flere damer til turneringspill.

Finalespillet
Finalespillet er i år lagt til Kongsvingers GK helga 31. august – 1.. september. Som de 2
foregående årene vil 16 avdelingsvinnere i 1. divisjon Miks, 8 av avdelingsvinnerne i 2. divisjon Miks
og 4 avdelingsvinnere i Dameserien bli invitert (totalt 28 lag/112 spillere).
Viktige datoer
Alle papirene i forbindelse med kampavviklingen vil bli sendt ut så snart de er klare, senest fredag 26.
april. Det er derfor viktig at de lagene som ønsker å være med, overholder påmeldingsfristen. Siste
kampdato er satt til onsdag 14. august.
Onsdag 10. april
Fredag 26. april
Onsdag 22. mai
Onsdag 5. juni
Onsdag 19. juni
Onsdag 3. juli
Onsdag 14. august
Lørdag 30. august
Søndag 1. september

Påmeldingsfrist. Frist for kontaktinfo lagledere
Informasjon om kampoppsett og kampavvikling sendes ut
Siste dato for runde 1 og 2
Siste dato for runde 3
Siste dato for runde 4
Siste dato for runde 5
Absolutt siste dato for runde 6 / alle kampene
Finalespillet Kongsvingers GK. Innledende kamper
Finalespillet Kongsvingers GK. Finaler og Lucky Loser

Selv om påmeldingsfristen er 10. april, vil jeg sette pris på å få påmeldingene fortløpende.
Vel møtt til golfsesongen!
Med vennlig hilsen
Edgar Bergh
Turneringskoordinator NSG Lagserie Match
90 55 65 54

