Invitasjon til NSG Lagserie Match 2019
NSG har også i år gleden av å invitere til NSG Lagserie Match. Det nye i Lagserien 2019 er at
det nå skal spilles med fullt handicap. Dette tror vi vil gjøre Lagserien enda mer interessant for
spillere som synes de mister for mange slag. Dette håper vi vil føre til at dette vil bli mer
interessant for spillere av begge kjønn med høyere handicap (klassene 3-5) å spille i Lagserien. I
første rekke vil det kunne gjelde i 2. divisjon og i Dameserien.
Lagserien gir en myk inngang til turneringsgolf og kan fort bidra til en større «golffamilie» i klubben.
Mange som ellers ikke spiller turneringer synes Lagserien er morsom og ”mindre farlig”.
I lagspill kan spillere med ulike handicap konkurrere og ha det moro sammen. Ny, gammel, ung
og/eller fortsatt lovende kan spille sammen - og mot - gamle ringrever og oppleve ”Golfglede”.
(Hver femte spiller som deltok i fjor hadde over 20 i handicap.)
Lagserien har ”noe” å tilby som andre turneringsformer ikke har. Rett derfor oppmerksomheten
spesielt mot de seniorspillerne av begge kjønn som ennå ikke har oppdaget gleden ved turneringsgolf.
Nærmere informasjon om Lagserien finner du i vedleggene: Info om NSG Lagserie Match og Hva er
Lagserien.

Praktisk informasjon
Startkontingent:
Innbetaling:
Frist for påmelding:
Påmelding:

800 kroner per lag
Til konto 1720.21.47615 innen påmeldingsfristen
Onsdag 10. april 2019

Nye klubber/lag fyller ut vedlagte påmeldingsskjema som sendes til ebergh@online.no
Lag som deltok i 2018 bekrefter påmelding med mail til ebergh@online.no sammen med bekreftelse eller
korrigering av kontaktinformasjon. Det holder også med mail dersom klubben ønsker å stille flere lag.

Ta gjerne kontakt dersom det er noe dere lurer på.

For NSG
Edgar Bergh
Turneringskoordinator NSG Lagserie Match
Mobil:
90 55 65 54

e-post :

ebergh@online.no

PÅMELDINGSSKJEMA NSG LAGSERIE MATCH 2019
Det anbefales at hvert lag har egen lagleder som kontaktperson for laget, bortelaget og NSG.
Lagleder er ansvarlig for kampavvikling, og skal i samarbeid med bortelagets lagleder påse at korrekt
kampresultat føres i Kamprapportskjema og i GolfBox (tastselv).
NSG sørger for at alle klubbkontakter og lagledere får hjelp og støtte i gjennomføringen.
All nødvendig informasjon blir tilsendt; herunder Turneringsbestemmelser, Retningslinjer for
kampavvikling, Kamprapportskjema og Rettledning i hvordan fylle ut Kamprapportskjema samt
registrere i GolfBox.
For påmelding: Fyll ut skjemaet under og send til Edgar Bergh ebergh@online.no
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