
Invitasjon til 

NSG Lagserie Match 2017 – FINALESPILL for MIKS- og DAMER 

Moss og Rygge Golfklubb (Evje Golfpark) 2. - 3. september 2017 

      

NSG har gleden av å invitere til årets finalespill NSG Lagserie Match 2017 på Evje Golfpark (Moss 

og Rygge GK) lørdag 2. og søndag 3. september.  Det er invitert 16 avdelingsvinnere fra 1. divisjon 

Miks, 8 avdelingsvinnere fra 2. divisjon Miks og 4 avdelingsvinnere fra Dameserien.   

 

Vi har i år utvidet Finalespillet med 12 lag (48 spillere) og vil være presset på tid begge dager med 

maksimalt antall spillere (lag)  i forhold til banens kapasitet.  Spesielt gjelder dette lørdag hvor de 4 

puljevinnerne i 1. divisjon Miks også skal spille semifinaler.  Start lørdag blir derfor kl 08:00, mens 

start søndag blir kl 08:20, begge dager med løpende start fra hull 1 og hull 10. Herrene spiller fra Blå 

tee (57) for å sikre raskere spill.  Damene spiller som vanlig fra Rød tee (49).  Lengden på banen er 

3117 (front) og 2598 (back) fra 57 og 2663 (front) og 2234 (back) fra 49.  Maksimal rundetid er satt til 

2 timer og 20 minutter på front og 2 timer på back.  Siden hver kamp starter fra front og back samtidig 

(single og fourball) er hver kamp beregnet til 2 timer og 20 minutter. 

 

Proshop, restaurant og treningsfasiliteter vil for øvrig være åpen fra kl 07:00 lørdag. Vi tar sikte på 

avslutning og premieutdeling søndag kl 15:30. 

 

Hvem kan delta 

Laget (klubben) som er kvalifisert, kan benytte inntil 6 spillere i finalespillet. De samme spillerne som 

starter kampen, må fullføre.  Det er imidlertid anledning til å alternere mellom spillerne fra kamp til 

kamp.  Det mest naturlige er kanskje å fordele spillerne på lørdag og søndag.   

 

I 1. divisjon Miks og Dameklassen kan disse velges fritt av klubben som er kvalifisert, uansett om de 

har deltatt eller ikke deltatt i Lagserien i løpet av sesongen, forutsatt at de er NSG-medlemmer.  

Spilleren kan imidlertid ikke ha deltatt i lagspill for annen klubb i sesongen 2017.  I 2. divisjon Miks 

er det lagt i tillegg inn 2 spillerbegrensninger: 

1. Spilleren kan ikke ha deltatt på klubbens lag i 1. divisjon i Lagserien 2017 

2. Spilleren kan ikke ha lavere handicap enn en spiller som har deltatt på det inviterte laget i 

Lagserien 2017.  

 

I 1. divisjon Miks kan spillere med høyere hcp enn 18.0 delta, men de får ikke tildelt flere slag enn 

etter hcp 18.0.  I 2. divisjon Miks og i Dameklassen gjelder ikke denne hcp-begrensningen.  

 

Spilleprogram/Kampopplegg 

Alle kampene, med unntak av Lucky Loser søndag, spilles etter de samme retningslinjene/prinsippene 

som i det vanlige seriespillet.  Lørdag spilles 9-hullskamper, mens finalene og Lucky Loser søndag 

spilles over 18 hull. 

 

  



Kampopplegg lørdag 

 De 16 lagene i 1. divisjon Miks blir lagene delt inn i 4 puljer med 4 lag i hver som spiller enkel 

serie alle mot alle (3 kamper/lag).  De 8 lagene i 2. divisjon Miks blir delt inn i 2 puljer med 4 lag 

i hver, mens lagene i Dameklassen utgjør 1 pulje med 4 lag (også 3 kamper/lag).   

 Der det er flere puljer tas det sikte på å dele i jevne puljer slik at de antatt beste lagene plasseres i 

hver sin pulje, mens de øvrige lagene plasseres i puljene etter loddtrekking.  

 I andre kamp møtes taperne og vinnerne av 1. kamp.  Dette er for å bevare mest mulig spenning i 

siste kamp.  Singlematchene og fourballmatchen vil da bli spilt i motsatt 9-hullssløyfe av første 

kamp. 

 Etter de 3 første kampene i 1. divisjon Miks spiller puljevinnerne semifinale over 9 hull.  

Semifinalene spilles mellom vinneren av pulje 1 og 2 og vinneren av pulje 3 og 4.  Dette betyr at 

puljevinnerne i 1. divisjon Miks spiller 4 kamper over 9 hull lørdag, mens alle de øvrige lagene 

spiller 3 kamper over 9 hull.  Vinnerne av semifinalene spiller finale over 18 hull søndag, mens 

tapende semifinalister spiller bronsefinale.  Lagene som ble nummer 2, 3 og 4 i puljespillet går til 

Lucky Loser-sluttspill.  Det spilles slaggolf over 18 hull med fullt spillehcp om plassene 5-12, 

hvor 3 av 4 resultater fra hvert lag teller. Laget med lavest score blir nr 5 osv.  

 Vinnerne av hver pulje i 2. divisjon miks spiller finale over 18 hull søndag, mens nummer 2 

spiller bronsefinale.  Lagene som ble nummer 3 og 4 i puljespillet går til Lucky Loser-sluttspill. 

 I Dameklassen spiller nummer 1 og 2 finale over 18 hull søndag, mens nummer 3 og 4 spiller 

bronsefinale.  

 

Kampopplegg søndag 

 Finale og bronsefinale over 18 hull i alle klasser. 

 Lucky Loser-sluttspill i 1 klasse (16 lag/64 spillere).  Det spilles slaggolf over 18 hull med fullt 

spillehandicap om plassene 5-16 i 1. divisjon miks og 5-8 i 2. divisjon, hvor 3 av 4 resultater for 

hvert lag teller. Laget med lavest score blir nr 5 osv. 

 

Spilleform og poengberegning 

Det vises til Regler og retningslinjer for NSG Lagserie Match 2017.  Her kommer bare et utdrag. 

 Det benyttes som vanlig ¾ spillehandicap av banens slope.   

 Vi spiller etter samme regler som vi har gjort i 2017, med den forskjellen at vi avslutter kampen 

etter at 9 hull er ferdigspilt.  Matchpoeng og Kamppoeng er det samme som for en 9-hullsrunde.  

Det vil si totalt 3,5 matchpoeng, 1,5 for fourball og 1 for hver av singelmatchene.  Vunnet kamp 

gir  2 kamppoeng for vunnet kamp. For å skille mellom ellers like resultater skal alle 9 hull spilles 

ferdig, og lagene teller antall vunnet hull.  Resultatet angis i antall vunnet hull til hvert av lagene 

for eksempel 4-2 (altså ikke 4 & 2). 

 For å avgjøre rekkefølgen i puljespillet benyttes samme skilleregler ved samme antall kamppoeng 

som i seriespillet, det vil si:  

1 Kamppoeng i innbyrdes kamp. 

2 Vunnet Matchpoeng i innbyrdes kamper. 

3 Vunnet Matchpoeng i kampene. 

4 Ved fortsatt likhet, antall vunnet hull. 



 Det er derfor viktig at spillerne i fellesskap etter hver kamp (9 hulls runde) leverer et korrekt utfylt 

kamprapportskjema som klart viser hvilket lag som vant kampen, og hvor mange hull hvert av 

lagene vant.  Dere vil for øvrig før hver kamp få et ferdig utfylt Kamprapportskjema med 

spillerdetaljene slik at det bare er å føre resultatene for de enkelte matchene.  

 I finalene søndag spilles det som vanlig om første ni og siste ni; totalt 7,0 matchpoeng.  

Skilleregler hvis det er uavgjort i antall matchpoeng etter 18 hull: 

1 Antall vunnet hull 

2 Antall vunnet hull siste 9, siste 6, siste 3, siste hull  

3 Sudden death på hull 1  

4 Deretter hull 2, så hull 9. 

 

Premiering 

De 3 beste lagene i hver klasse samt vinneren av Lucky Loser premieres slik: 

Nr 1. Vandrepokal (miks)/vandrefat (damer), plakett, og premiesjekk 300 kr til 4 spillere 

Nr 2. Plakett og premiesjekk 250 kr til 4 spillere 

Nr 3. Plakett og premiesjekk 200 kr til 4 spillere 

Vinner Lucky Loser:  Surprise 

 

Påmelding og innmelding av spillere 

Det er mye planlegging rundt Finalespillet.  Det er derfor greit å vite sikkert hvem som kommer, også 

av hensyn til å kunne invitere eventuelle erstattere.  Dere bes derfor sende forpliktende påmelding så 

fort som mulig og senest mandag 21. august til  ebergh@online.no.  Dette gjøres selv om dere 

allerede har signalisert at dere kommer.  (Se status i vedlagte oversikt over avdelingsvinnere). 

 

Senest mandag 28. august må lagkapteinene sende en oversikt over hvilke spillere som skal delta på 

deres lag de to dagene. Likeledes skal det opplyses hvilke spillere som skal spille på lørdag og på 

søndag. Dette gjøres på vedlagte skjema som fylles ut og sendes til ebergh@online.no (Husk å sende 

kopi til deg selv). 

 

Endringer meldes fortløpende.  Det holder da med en e-post til samme mailadresse. 

 

Felles bespisning lørdag 

Det er bestilt varm mat til alle som spiller på lørdag. Kostnadene for dette er inkludert i totalprisen for 

laget. Drikke er ikke inkludert.  Søndag er det ikke bestilt lunsj. 

  

Kostnader, innspill og overnattingstilbud 

Greenfee inklusive bespisning lørdag er avtalt til kr 3.200 pr. lag, for to dagers spill.  Dette betales 

ved registrering direkte til Moss og Rygge GK før første start, lørdag morgen. 

 

Greenfee for innspill fredag er avtalt til 350 kr.  Frem til 29. august har vi fått avsatt tid for innspill 

fredag 14:00 – 16:00.  Starttid bestilles i GolfBox eller avtales direkte med klubben.  Banen er for 

øvrig blokkert på grunn av turnering 12:00-13:00, og den er stengt fra kl 16:00 (betyr utslag før kl 

16:00).  Det anbefales å gå ut før 15:30 for å ha rimelig tid til rekke en hel runde.   
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NSG har innhentet følgende overnattingstilbud: 

Marché Rygge West 

Storebaug, 1521 Moss 

Tlf 69 23 51 00 

 Enkeltrom m frokost kr 750,- 

 Dobbeltrom m frokost kr 950,- 

 Tillegg ekstra seng kr 200,- 

 I restauranten serveres buffet med dessert, kaffe og kake inkludert for kr 289,- 

 Ved bestilling oppgi referanse ”Evje Golfklubb” 

 

Hotell Refnes Gods AS 

Godset 5, 1518 Moss 

Tlf: 69 27 84 31/97 56 14 10 

Epost: ismahene.boussakra@refsnesgods.no 

 Enkeltrom: kr 995,-   

 Dobbeltrom:  kr 1395,- 

  

Hotell Jeløy Radio. (Hyggelig hotell ute på den gamle radiostasjonen) 

Epost: post@refsnesgods.no 

 Har kun rom fra 1. - 2, men kan jo hende at de får noen avbestillinger.  Prisantydning: 

 Enkeltrom kr 995,- inkl frokost 

 Dobbeltrom kr 1200,- inkl frokost 

 

Støtvig hotell, Larkollen er dessverre fullbooket, men det vil være opp til hver enkelt å prøve. 

 

Kontakter 

NSG’s turneringsledere og Moss og Rygge GK’s turneringsansvarlig vil være tilstede og tilgjengelige 

på banen begge dager. 

 

NSG Turneringsleder: Edgar Bergh (lørdag form.) 905 56 554 ebergh@online.no  

NSG Turneringsleder: Lars J Hoel   958 22 310 lars.seniorgolf@gmail.com 

NSG Turneringsleder: Erik Økseter   412 24 026 erik.okseter@gmail.com 

Moss & Rygge GK: Åge Erichsen   917 99 699 aage@evjegolf.no  

 

 

Vi ser frem til noen hyggelige og spennende golfdager på Evje Golfpark.   

 

Hjertelig velkommen! 

 

Med vennlig hilsen      

 

Edgar Bergh  

Turneringskoordinator NSG Lagserie 
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