Regler og retningslinjer for NSG Lagserie Match 2019
Det vises til Utdrag av NSG Turneringsbestemmelser (TB) 2019. De punktene fra TB som er gjengitt
eller vist til i dette dokumentet, er angitt enten i kursiv eller med referanse. Endringene fra 2018 er
angitt med rødt.

Innledning


Hensikten med dette dokumentet er å gjøre det enkelt og greit å gjennomføre kampene i Lagserien
og samtidig sikre at det blir lik gjennomføring.



Begrepene i forbindelse med Lagserien har blitt brukt litt om hverandre og kan fort virke
forvirrende. I det følgende er begrepene brukt slik:
Match:
Den enkelte fourball- og singlematch
Kamp:
2 singlematcher og 1 fourballmatch utgjør en kamp
Kampprogram:
Terminliste, spilleprogram, konkurranseprogram
Lagleder:
Kontaktperson, lagkaptein

Oppsummert. De viktigste punktene.
Det er ikke meningen at du som lagleder skal kjenne alle detaljene som her er omtalt. Det er likevel
viktig at du setter deg spesielt godt inn i følgende punkter:


Hvem kan delta? Spilleberettigelse. (Merk spesielt at Damespillere kan delta både på ett
Mikslag og Damelaget i Dameserien).



Spillehandicap (tildelte slag). Merk spesielt at i år spilles det med full handicapgodtgjørelse!



Valg av teested.



Spillform.



Poengberegning.



Beregning av spillehandicap (spesielt for fourballmatchen).



Hvem skal slå ut først? Spillerekkefølge.



Spill uten å være fulltallig.



Utfylling av kamprapportskjema og rapportering i GolfBox og om avlyste kamper.

Lagleder


Klubben må oppnevne en lagleder for hvert av klubbens deltakende lag.



Lagleder er lagets kontaktperson overfor laget, bortelagene og NSG.



Laglederne til lag i samme avdeling oppfordres til å samarbeide med sine respektive klubber om
redusert greenfee for spill i Lagserien.



NSG sørger for at alle klubbkontakter og lagledere får tilsendt:
Regler og retningslinjer NSG Lagserie Match 2019
Kamprapportskjema og Eksempel på utfylling av kamprapport (Endret fra 2018)
Rettledning i hvordan rapportere i GolfBox.
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Hvem kan delta? Spilleberettigelse


Spillere som har fylt eller fyller 50 år i inneværende år, registrert som medlem av en klubb
tilsluttet NGF og medlem i Norsk Senior Golf med EGA Turneringshandicap, og som ikke har
udekket kontingent, kan delta (TB 1.2.a).



Kun spillere med gyldig medlemskap i NSG kan delta i Lagserien (TB 1.2.d).



Dersom klubben stiller med flere lag, kan en spiller kun delta på ett av klubbens lag.
Damespillere kan imidlertid delta både på ett av klubbens Mikslag og på ett av klubbens Damelag
i Dameserien.



Spillere med medlemskap i flere klubber, kan lagmessig bare representere en klubb i året.

Handicapgrenser


Det er ingen nedre grense for handicap for å delta i Lagserien.



Ved spill i 1. divisjon Miks på Østlandet kan spillere med handicap høyere enn 18,0 delta, men
ingen spiller får tildelt flere antall slag enn det banens slope tilsier for handicap 18,0. For alle
andre regioner samt i Dameserien gjelder ikke denne begrensningen.



Ved spill i 2.divisjon Miks og i Dameserien kan spillere med handicap høyere enn 36,0 delta, men
ingen spiller får tildelt flere antall slag enn det banens slope tilsier for handicap 36,0.

Golfbil/tilsvarende transport. Avstandsmåler. Ny dropperegel for OB


Dersom den aktuelle banen og turneringens bestemmelser tillater det, kan det under spillet
benyttes golfbil eller tilsvarende, forutsatt gyldig legeattest. (TB 1.4.a)



For spillere over 70 år er bruk av golfbil tillatt uten legeattest. (TB 1.4.b)



Ved manglende antall biler tilgjengelig, prioriteres spillere med legeattest. (TB 1.4.c)



Godkjent utstyr for avstandsmåling er tillatt i NSG-turneringer (TB 1.7.a).



Som lokal regel for alle NSG-turneringer skal det fremgå at det ikke gis anledning til å benytte
ny dropperegel for OB (Out of bounds). (TB 1.1)

Funksjonshemmede spillere (TB 1.3)


Funksjonshemmede spillere vil kunne få personlige modifikasjoner i henhold til R&As
spesifikasjoner (www.randa.org), samt dispensasjon fra turneringsbestemmelsene. Modifikasjoner
og evt. dispensasjoner fra turneringsbestemmelsene gjelder for alt spill i Norge inkl.
handicaptellende runder, turneringer med og uten handicap, herunder mesterskap.



Personer som på grunn av sykdom/skade har behov for dispensasjon fra turneringsbestemmelsene
når det gjelder bruk av caddie og transport, må klassifiseres. Klassifisering foretas av NGF og
spilleren tildeles da et klassifiseringskort som må fremvises turneringsledelsen før start.



Klassifisert spiller gis rett til å spille fra rød tee eller korresponderende avstandsangivelse angitt i
tall.

Utslagssteder


Herrer spiller normalt fra gul tee og damer fra rød tee eller korresponderende avstandsangivelse
angitt i tall (TB 2.4).
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Det er anledning å spille fra kortere tee (tee forward), og det kan gjerne oppfordres til dette. Dette
bør avklares med gjestende lag i rimelig tid før kampdagen. Spill fra kortere tee forutsetter at
banen har slope fra aktuell tee.

Spillform


Alle kamper i Lagserien spilles som Matchplay (vunnet hull).



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). (TB 6.1.c og d).



Det skal i hver kamp spilles 3 matcher: 1 fourballmatch og 2 singlematcher. (TB 6.3)

Kampprogrammet
NSG’s kampprogram angir en fastsatt periode for avvikling av kamper. Kampprogrammet angir siste
spilledato og er veiledende. Kampprogram 2019:
Runde
1
2
3
4
5
6

Uker
20-21
21-22
22-23
23-25
25-27
27-32

Siste spilledag
Onsdag 22. mai
Onsdag 29. mai
Onsdag 5. juni
Onsdag 19. juni
Onsdag 3. juli
Onsdag 7. august

Det vil variere når de banene åpner i de forskjellige klubbene. Derfor er siste spilledag for de 3
første rundene (spilt 3 kamper) satt til onsdag 5. juni.


Lag i avdelinger med flere/færre enn 4 lag vil også kunne få andre datoer.



I avdelinger med 3 lag vil det i kampprogrammet være lagt opp til trippel serie for at alle lag
skal få tilbud om 6 kamper. Lagene kan bli enige om å spille bare dobbel serie.



I avdelinger med 5 lag vil det bli spilt avbrutt serie slik at alle lag spiller 6 kamper hver. Der
det er 2 lag fra samme klubb, vil det ikke bli spilt innbyrdes oppgjør.



Alle kamper skal være spilt innen mandag 24. august 2018. Ingen kamper som har betydning
for puljeseier (invitasjon til Finalespillet), blir tillatt spilt etter denne datoen. En slik kamp som
ikke er spilt innen dette tidspunktet, får resultat basert på beslutning fra turneringskoordinator
NSG.



Finalespillet 2019 er lagt til Kongsvingers GK lørdag 30. og søndag 31. august.

Poengberegning


Det er ingen endringer i poengberegning eller rapportering i GolfBox fra sesongene 2016- 2018.



For fourballmatchen og de to singlematchene spilles det totalt om 7 matchpoeng (TB 6.4.a).



I hver av singlematchene spilles det om 2 matchpoeng – 1 poeng for vunnet første 9 hull og 1
poeng for vunnet siste 9 hull. Ved delt match deles poengene (TB 6.4.b).
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I fourballmatchen spilles det om 3 matchpoeng – 1,5 poeng for vunnet første 9 hull og 1,5 poeng
for vunnet siste 9 hull. Ved delt match deles poengene jfr TB 6.4.b. Merk at i GolfBox blir delt
fourballmatch fordelt med 0,8-0,8 i matchpoeng, men dette vil ikke ha noen praktisk betydning.



Matchen er ferdig når en av spillerne ikke lenger kan få matchpoeng. Spillerne bør likevel spille
runden ferdig.



Det laget som oppnår flest matchpoeng, blir vinner av kampen og får 2 kamppoeng for vunnet
kamp. Ved likt antall matchpoeng blir kampen delt med 1 poeng til hvert lag.



Resultatet registreres for hver av 9-hullsmatchene med antall hull opp og antall hull igjen å spille
for eksempel 2&1; 2 opp med 1 hull igjen å spille. Ved uavgjort match vil scoren 0&0.

Hvordan fordele tildelte slag i Lagserien


Alle 4 spillere på hvert lag spiller i 2019 på fullt spillehandicap (tildelte slag) med utgangspunkt i
banens slope og antall tildelte slag.



Spillernes tildelte slag følger hullenes indeks på scorekortet. Det vil si spilleren har tildelte
slag der han/hun faktisk har tildelt slag. Dette vil være enkelt å rede på spesielt når begge/alle
spillerne i matchen har tildelt over eller under 18 slag.



Hvis for eksempel spillerne A og B i singlematchen har tildelt henholdsvis 12 og 16 slag, har
begge spillerne 1 slag på indeks 1-12 og 0 slag på indeks 17 og 18. Disse hullene (1-12 og 17-18)
kan spilles som scratch dvs. spilleren som har brukt færrest (brutto) slag, vinner hullet. Spiller B
har altså 1slag på spiller B på hull med indeks 13-16. (A har 1 slag, B har ingen).



Hvis for eksempel de spillerne A, B, C og D i fourballmatchen har tildelt henholdsvis 8, 12, 15 og
18 tildelte slag, vil alle spillerne ha tildelt 1 slag på hullene med indeks 1-8, spiller B har i tillegg 1
slag på indeks 9-12, spiller C 1 slag på indeks 9-15 og spiller D 1 slag på indeks 9-18. Hullene 18 kan da spilles som scratch dvs spilleren som har brukt færrest brutto slag, vinner hullet. I
forhold til spiller A har alle 1 slag på indeks 9-12, spiller C og D 1 slag i forhold til spiller A
og B på indeks 13-15 og spiller D 1 slag i forhold til de andre spillerne på indeks 16-18.



Denne fordelingen av slag gjelder uavhengig av hvilket av lagene spilleren tilhører. Dette betyr at
når spiller D har 6 flere tildelte slag spiller B, gjelder disse på hull med indeks fom 13 tom 18,
selv om de er på hvert sitt lag. (Spiller D har 1 slag på hullene med indeks 13-18; spiller B har
ingen).



Det er litt mer utfordrende når spillerne har tildelt slag på hver side av 18, siden 18 er høyest
indeks. Spesielt gjelder nok dette fourball. Her er et eksempel:
A 14 slag:
B 17 slag:
C 23 slag:

D 26 slag:

1 slag på indeks 1-14
1 slag på indeks 1-17.
1 slag i forhold til A på indeks 15-17
2 slag på indeks 1-5 (23 minus 18 = 5 dvs 1-5), og 1 slag på indeks 6-18
1 slag i forhold til A på indeks 15-18 og indeks 1-5
1 slag i forhold til B på indeks 18 og indeks 1-5
2 slag indeks 1-8 (26 minus 18 = 8 dvs 1-8), og 1 slag indeks 9-18
1 slag i forhold til A på indeks 15-18 og indeks 1-8
1 slag i forhold til B på indeks 18 og indeks 1-8
1 slag i forhold til C på indeks 6-8 (C og D har 2 slag på indeks 1-5)
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Vi ser at hullene med indeks 9-14 kan spilles som scratch; alle spillerne har tildelt 1 slag. Det
vil være lurt å gå gjennom og merke av på scorekortet før start hvilke hull spillerne har slag i
forhold til hverandre. Slik kan en unngå diskusjoner underveis i matchen.


I singlematchene skal spillerne med lavest spillehandicap på hvert av lagene spille mot hverandre.
Hvem som skal spille singlematch, velges fritt blant lagets spillere uavhengig av handicap. De
behøver altså ikke være de 2 spillerne med lavest handicap.



Se for øvrig Eksempel på utfylt kamprapport.

Før kampen


Hjemmelagets lagleder kontakter bortelagets lagleder i god tid for i fellesskap å bli enige om når
matchen skal spilles. Dersom man ikke blir enige om et tidspunkt for matchen innen rimelig tid,
må det omforenes et siste tidspunkt der matchen skal være spilt.



Avtal kampene i god tid og hold dere gjerne foran skjemaet. Dette gjør også at dere kan få
tid til å omberamme en kamp i stedet for å være nødt til å spille under sure værforhold. Det
kan være lurt å avtale kamptidspunkt for alle kampene så fort kampprogrammet foreligger.



Hjemmelaget må reservere to påfølgende starttider på avtalt kamptidspunkt.



Hjemmelagets lagleder kan med fordel fylle ut spillerdetaljene i Kamprapportskjemaet før
kampen. Dermed vil det ikke være tvil om handicap, tildelte slag og fordelingen av slagene
matchene. Bortelagets lagleder bør derfor, gjerne et par dager før kampen, gi informasjon om
lagoppstillingen og spillernes NSG-medlemsnummer og handicap til hjemmelagets lagleder.

Hvem skal slå ut først? Spillerekkefølge. Readygolf?
Det har vært ulik praksis for hvordan honnør praktiseres under kampene. I 2019 vil det være fokus
på Readygolf for å få opp spillehastigheten. I Matchplay er det mange situasjoner hvor det har
betydning hvem som spiller først. Noen ganger er det en fordel å spille først. Andre kan ganger
kan det være greit å se hva motstanderen gjør. I prinsippet vil det derfor være fornuftig som
hovedregel å følge tradisjonell spillerekkefølge som er angitt under. Det vil likevel oppstå
mange situasjoner under en kamp hvor Readygolf kan praktiseres.
I Lagserien praktiseres tradisjon spillerekkefølge som hovedregel jfr Golfreglene 2016 - regel 10:



Hvilken side som har honnøren på det første utslagsstedet (hull 1) avgjøres ved loddtrekning eller
ved at spillerne i hver av matchene blir enige. Fordi første 9 og siste 9 kan betraktes som to
separate matcher, vil den andre siden ha honnøren på hull 10.



Siden som vinner et hull, har honnøren på neste utslagssted.



I fourball kan spillerne som tilhører den samme siden, spille i den rekkefølge som de mener er
best. (jfr regel 30-3b)



Hvis en spiller spiller utenfor tur, er det ingen straff, men motspilleren kan omgående kreve at
spilleren annullerer slaget som ble slått, og i riktig rekkefølge spille en ball, uten straff, fra stedet
så nær som mulig fra der den opprinnelige ballen sist ble spilt (jfr regel 20-5).
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Singlematchene i samme gruppe (ball/gruppe)


De 2 singlematchene bør utgjøre 1 gruppe. Fordelen er at det er sosialt, det legger beslag på bare
en starttid og matchene blir ferdige omtrent på samme tid.



Det er likevel singlematcher. Spillere fra samme lag kan derfor ikke hjelpe hverandre med for
eksempel ved å lese puttelinje.

Bruk av caddie
En spiller tillates ikke å bruke caddie under kamper i Lagserien. Med caddie forstås her en som
instruerer/veileder spilleren i for eksempel puttelinje, avstandsberegning, køllevalg og lignende.
Unntak gjelder for funksjonshemmet spiller (TB 1.3)

Spille en kamp uten å være fulltallig


Dersom et lag stiller med bare 3 spillere, skal en av spillerne spille fourballmatch alene.



Dersom et lag stiller med bare 2 spillere, må laget gi den ene singlematchen til det fulltallige laget
(0-2 i matchpoeng). Matchen avvikles med én spiller i fourballmatchen og én i singlematchen.

Fremmøte til kamp


Spiller i Lagserien skal møte på startstedet klar til spill senest 5 minutter før det tidspunktet som
er avtalt. (TB 1.6.a)



Ved fremmøte innen 5 minutter etter starttidspunktet i, pådrar spilleren seg 2 straffeslag (TB
1.6.b.)



Ved fremmøte senere enn 5 minutter etter starttidspunktet i Fourball, vil spilleren ikke bli
diskvalifisert, men kan slutte seg til laget på et senere utslagsted. Medspillers resultat vil telle
inntil spilleren trer inn i laget. (TB 1.6.c.)



Ved fremmøte senere enn 5 minutter etter starttidspunktet i Singlematch, vil spilleren ikke bli
diskvalifisert, men vil tape alle hull som er ferdigspilt inntil han trer inn i laget. (TB 1.6.d.)

Avbrutt kamp


En kamp som må avbrytes pga. fare for lyn og torden eller at banen stenges i løpet av runden, må
gjenopptas så raskt som praktisk mulig. Er det umulig å gjenoppta kampen samme dag, blir
kampens resultat basert på stillingen i de ulike matchene da kampen måtte avbrytes. Det må da
være spilt minimum 9 hull. Hull som ikke blir spilt, registreres som delte hull.



Dersom banen stenges like før lagene rekker å starte kampen, og det vil være umulig å spille den
aktuelle dagen, på hjemmelagets eller bortelagets bane, skal kampen deles (uavgjort 3,5-3,5 i
matchpoeng og 1-1 i kamppoeng) dersom kampen ikke kan omberammes.

Etter kampen


Etter at kampen er spilt, fullfører hjemmelagets lagleder kamprapporten. Kamprapportene
arkiveres hos lagleder (skal altså ikke sendes noe sted). I kommentarfeltet kan noteres
informasjon som kan ha betydning hvis det senere skulle vise seg aktuelt å komme tilbake til
kampen. Et ferdig utfylt Kamprapportskjema vil også gjøre innleggingen i GolfBox mye enklere.
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Dersom det oppstår uenighet i forbindelse med kampen, og denne ikke blir løst på stedet, sendes
kopi av kamprapportskjemaet til NSG’s turneringskoordinator for avgjørelse. Det er da en fordel
at bortelagets lagleder har sett kamprapportskjemaet (fått kopi) før det sendes inn.

Rapportering i GolfBox. EGA Turneringshandicap. Kamp som ikke vil bli spilt.


Hjemmelagets lagleder må snarest mulig etter kampen, og innen 2 dager, registrere resultatet i
GolfBox («tastselv»). Tabellene i GolfBox oppdateres deretter automatisk.



Begge lags lagledere vil få en automatisk generert melding (epost) fra GolfBox hvor de skal
bekrefte resultatet. Dette må dere gjøre så fort som mulig, også om de selv har lagt inn scoren.



I GolfBox er det lagt inn krav om at spilleren skal ha EGA Turneringshandicap. Hvis en
spiller ikke har EGA Turneringshandicap, skyldes dette at spilleren ikke har lagt
tilstrekkelig antall handicaptellende runder inn i GolfBox. Spilleren må enten registrere
flere runder i GolfBox eller ta kontakt med hjemmeklubben.



Det vil ikke være mulig for dere å legge inn kamper som ikke er spilt. Hvis en kamp av en
eller annen grunn ikke vil bli spilt, sender dere en mail til meg hvor begge lag kort redegjør
for hvorfor kampen ikke vil spilt.

Sanksjoner


Dersom et lag trekker seg fra avdelingsspill, skal alle resultater etter spill mot dette laget
annulleres.



Det gis WO seier når et lag ikke møter til avtalt tid (no show) med resultat 2-0 i kamppoeng og
7-0 i matchpoeng. Det gis også WO seier til ett av lagene, dersom grunnen for at matchen ikke ble
spilt kan plasseres entydig på ett av lagene med resultat 2-0 i kamppoeng og 7-0 i matchpoeng.



Matchen deles med 1 kamppoeng og 3,5 matchpoeng til begge lag, dersom grunnen for at matchen
ikke ble spilt ikke kan plasseres entydig på ett lag.



Hvis et lag har benyttet ikke-spilleberettiget spiller, tapes matchen (ikke kampen) med resultat 0-2
i matchpoeng hvis det er en singlematch og 0-3 i matchpoeng hvis det gjelder fourballmatch.



Hvis en spiller ikke har oppgitt korrekt handicap, og dette har betydning for antall tildelte slag,
tapes matchen (ikke kampen) med resultat 0-2 i matchpoeng hvis det er en singlematch og 0-3 i
matchpoeng hvis det gjelder fourballmatch.

Opp- og nedrykk. Skilleregler


Vinneren i hver avdeling i 2. divisjon rykker opp til 1. divisjon, og det dårligst plasserte laget i
hver 1. divisjonsavdeling vil rykke ned i 2. divisjon. Dette er hovedregelen (TB 6.5).



For å avgjøre rekkefølge ved likhet i kamppoeng etter ferdigspilt serie gjelder følgende:
1) Resultat av innbyrdes oppgjør (kamppoeng og matchpoeng).
2) Høyeste antall matchpoeng alle kamper.
3) Er det fortsatt likt, foretas loddtrekning dersom det gjelder kåring av avdelingsvinner eller
opp- og nedrykk. I de øvrige tilfellene deles plassen.
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Finalespill
Finalespillet 2019 er i år lagt til Kongsvingers GK lørdag 30 og søndag 31. august og spilles på
samme måte som i 2017 og 2018.


Alle avdelingsvinnerne i 1. divisjon Miks (16 lag) er kvalifisert til finalespill (TB 6.7.a).



Alle avdelingsvinnerne i Dameserien (4 lag) er kvalifisert til finalespill (TB 6.7.b).



I 2. divisjon er 8 avdelingsvinnere med best snittscore i konkurransepoeng kvalifisert til finalespill
(TB 6.c).



Antall deltakende lag skal være delelig med 4. (TB 6.7.d)



Dersom det på grunn av antall lag vil være fornuftig å invitere lag som ikke er avdelingsvinner, er
det laget kvalifisert som har oppnådd best snittscore i kamppoeng i seriespillet.



Det kan benyttes inntil 6 spillere i finalespillet, og disse kan velges fritt av den enkelte klubb som
er kvalifisert, uansett om de har deltatt på ett annet av klubbens lag i seriespillet eller ikke deltatt i
Lagserien i løpet av sesongen.



Deltakende lag blir delt inn i puljer med 4 lag som spiller enkel serie over 9 hull som kvalifisering
til søndagens finaler og bronsefinaler. Kampene spilles etter samme retningslinjer som for
seriespillet.



Søndag spilles finaler/bronsefinaler over 18 hull. Lagene som ikke kvalifiserer seg til finaler,
spiller Lucky Loser. Lucky Loser spilles som slaggolf over 18 hull med fullt spillehandicap, hvor
3 av 4 resultater teller for hvert lag (som Lagmesterskapets andre dag).



De 3 beste lagene i alle klasser samt vinneren av Lucky Loser premieres (TB 6.7.e)

Lykke til med kampene!
Edgar Bergh
Turneringskoordinator NSG Lagserie Match
905 56 554
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