
Tilbakemeldingsskjema Finalespillet 
 

Hva var bra? Hvorfor var det bra? 
Tidsskjemaet Fordi det ble holdt 

Banen Den var i bra stand og ga passe mange utfordringer 

Arrangøren Hyggelig og oppmerksomme 

Informasjon i forkant Fikk tidlig og god informasjon om alt vi trengte å vite 

noe om. 

Krav om tilbakemelding Likte profilen deres med å poengtere nødvendigheten 

av tilbakemelding. Gjorde at alt var på stell 

finalehelgen 

Opplegg gjennom finalehelgen God informasjon hele veien, kjørte tydelig på behovet 

for raskt spilletempo (selv om det trakk litt ut på 

søndag) 

Frivillig innsats fra NSG Deres vilje til å lage et bra arrangement 

Moss og Rygge GK Flott bane. Godt oppsatt bane, spesielt søndag med 

utfordrende pinneplasseringer uten at det ble for 

vanskelig 

Antall lag Flott med masse liv og røre gjennom hele helgen som 

skapes av så mange lag 

Generelt bra arrangement  

Godt organisert med informasjon og starttider 

som kom ut før turneringen 

Her var det noen som virkelig har lagt ned mye arbeid 

for å få kabalen til å gå opp.  Gratulerer at dette gikk, 

men, men ! 

Banen God stand 

Turneringen Bra spilleform 

Godt opplegg, med god informasjonsflyt før og under 

arrangementet. 

Informasjon var på forhånd ble sendt ut i god tid. 

Ferdigutfylte informative kamprapportskjema, og 

ferdig utfylte scorekort som ble delt ut på 

utslagsstedet. 

Turneringsarrangørene var alltid ute i forkant 

Fin mix av spillere under Lucky Looser.  

Bra bane, litt våt, men det er det høyere makter som 

styrer 
 

Flott opplegg Mye golf på kort tid 

Hele arrangementet gikk på skinner Takket være godt forarbeid 

Sen starttid Vi hadde ikke overnatting og derfor passet starttiden 

oss supert 

At laget startet samtidig fra 1 og 10  

Ikke spesielt mye venting  

Alt var bra Holdt tidsskjema 

Har nesten bare positive tilbakemeldinger, veldig bra 

levert. 

 

Opplegget var bra og oversiktlige. Vi satte veldig pris på helheten og syns dette var noe 

og kjempe for i gruppespillene for å nå finalen på 

Moss/Evje. 

Turneringsopplegget og arrangement var veldig bra.  Rask resultatservice og hyggelige folk. 

Godt organisert.  Vi var veldig fornøyd med hele 

opplegget. 

Passelig tid mellom hver runde. 

Jeg må bare si at jeg er meget imponert over alt 

NSG,har gjort ifm lagseriefinalen 2017. 

Meget god forhåndsplanlegging 

Meget detaljert og grundig informasjon til alle 

lagledere 

Meget god og sikker gjennomføring av spilleplanen. 

Her var jo det store spørsmålet hvordan det ville gå på 

lørdagen med 3x9 hull for de fleste og 4x9 hull for de 

4 puljevinnerne. 

Nøkkelpunkt: ”Devotion to detail”. Et slikt opplegg 

lar seg ikke gjennomføre dersom du ikke har sans for 

detaljene. 



At 2.div vinnerne også ble inkludert i finalen, er jeg 

sikker på alle satte stor pris på. 

 

Vi var veldig fornøyd, både med arrangementet og 

resultatet.  

Takk for et godt mesterskap! 

Først og fremst fint å treffe så mange hyggelig, glade 

golfere fra mange klubber. God stemning 

på tross av at vårt lag var « ute av form «  

rent sportslig hadde vi en fin helg  

De fleste vi møtte hadde en god innstilling til denne 

helgen. Golf er sosialt og vi er amatører. 

Morsomt å høre om tiltak og grep andre klubber har 

foretatt seg i sine klubber. Fint å dele erfaringer. 

OK flyt i spillet på tross av en bane som var lite 

tilgivende om man ikke traff fairway  

De fleste var flinke til å spille provisorisk eller melde 

ball uspillbar.  

Fin informasjonsflyt fra turneringskomiteen på 

utslagstider etc og god tilgjengelighet om vi hadde 

spørsmål.  

Dere var tilgjengelige og hadde gode rammer. 

Bra info / kommunikasjon 

Veldig mange lag og dere klarte å gjennomføre dette 

på en god måte. 

Vi klarte å holde tidsrammene, slik vi opplevde det – 

sånn noenlunde. Været var med oss også og det hjalp 

godt til.  

Synes alt fungerte meget bra denne helgen  

  



Hva kan bli bedre? Hvordan kan det bli bedre? 
Stramme inn tidsskjemaet Ble litt lenge og vente på neste kamp etter at Front var 

spilt 

Resultatservice Hvor fant vi ut hvordan vi lå an etter hver kamp 

Tilstedeværelse på premieutdeling Mange spillere reiste hjem etterhvert som de ble 

ferdig, spesielt de lagene som visste at de ikke var 

topp 3 i luckey looser. Hva med shotgun start på 

søndag om det er teknisk mulig? Finalelagene går ut 

fra hht Tee 1 og tee 10 mens Luckey looser lagene går 

ut på hullene 2-9 og 11-18? 

I Lucky looser finalene bør det være ¾ hcp som i 

resten av serien og finalespillet. 

Samme i finalene om det ikke er slik. 

 

Det bør ikke være mulig å ha høyere hcp i 1 div en at 

noen har 18 slag på fult hcp. 

Ellers blir det uinteressant for folk med lavt hcp. 

 

Det var for mange lag og for stor variasjon på  hcp i 

de forskjellige lag. 

Man bør gå tilbake til 16 lag.  Spillere på lag i 1 div. 

bør ha eller må spille med maks 12 i hcp. Å møte 

motstandere som har 6 – 8 ekstra 

slag på 9 hull kan bli helt feil. 

Redusere antall lag. 

Hadde det vært dårlig vær hadde hele turneringen 

medført store forsinkelser og bare kaos. 

 

Skilleregler Match poeng «antall vunnet hull» bør være 

avgjørende ved lik antall poeng 

I år ble det feil å dømme etter innebyrders spill. 

Informasjon om finalespill.  Foreslår at det minimum sendes ut beskjed kveld for 

finale, slik at alle er informerte. 

Skilleregler i puljespillet?  

Mat på lørdag Her må det kunne tilsettes smak. 

Har dessverre ingen kreative forslag til hva som kan 

gjøres bedre. Hele laget er samlet i vurderingen om at 

dette var et godt gjennomført arrangement. 

 

Burde velge billigere klubber. Mange synes det er 

mye å betale 800 for en helg med golf. 

Burde man ikke holde seg til klubber som vi har 

avtaler med resten av året. Hverken Evje eller 

Tyrifjorden(Lag-NM) er klubber som er villige til å gi 

oss gode tilbud resten av sesongen 

Maten kan definitivt bli mye bedre  

Maten mellom rundene var av ymse kvalitet og 

mengde 

Avtale bedre rutiner rundt utlevering av posjoner 

Premiebeholdningen Her var det manglende premiesjekker og 

vandrepremier 

Maten på lørdag var under enhver kritikk. Det skulle 

være lammegryte (med ris?), men når vi skulle spise 

var det kun pølsebiter i saus. Det var faktisk nesten 

uspiselig og på vårt lag var vi to som tok mat, smakte, 

men spiste kun en bit. Ikke godt. 

Logistikk. Kjøkkenet burde lett kunne beregne bedre. 

Premier manglet. Vandrepremien til damene bl.a. Forberede tidligere 

Været  

Når ett lag ikke møter til riktig tid Søndag da ett lag  ikke var klar til å starte på oppgitt 

tidspunkt.  Jeg mener man i slike tilfelle skal brukes 

reglene for matchspill, og ikke gå rundt å rope inn lag.  

Kommer en spiller/lag for sent til start kan motparten 

starte spillet og den som kommer for sent kobler seg 

inn i spillet på et senere tidspunkt. 

Oppgitte tidspunkter skal ikke forskyves fordi ett lag 

eller en person kommer for sent, da går det ut over alle 

andre lag og ikke den som forårsaker forskyvingen.. 

De hull som er spilt har den som ikke møter til start i 

tide tapt. 

Innrammingen kunne vare litt mer samlende. 

 

Om mulig ha en felles samling for de ulike 

divisjonslagene og presentasjon...  Ha en felles lunsj 



for samtlige spiller i 1div.. 

Og gjerne litt bedre mat enn vad her ble servert...  

Det som kan bli bedre var det varme måltidet lørdag.  

Maten var ikke god og det var for lite til de som spiste 

sent.   

Vi synes det ville være bedre å kjøpe det man hadde 

lyst på og ikke inkludere mat til alle i prisen.   

Premier til alle spillerne på laget Ettersom 6 spillere kan delta, ville vi foreslå premie til 

hele laget og ikke bare til 4. 

Dersom noe skulle kunne forbedres i dette opplegget, 

må det bare dreie seg om kosmetiske detaljer, slik jeg 

ser det. Et lite eksempel: Jeg spilte alle mine tre 

runder på lørdag på backnine.  

Jeg hadde vel forventet at jeg iallfall på en av rundene 

ble satt opp på frontnine. 

Det eneste kan være å beskrive ennå klarere hvilke 

elementer som skal telle dersom 2 lag ender likt.  

Det siste punktet bør være loddtrekning. 

I en slik turnering med så mange lag er tidsrammen 

viktig. Litt stress ble det mellom 2 runder. Rakk det 

nesten ikke, men forståelig og det gikk bra 

Konkret er Evje er en lite tilgivende bane og det var 

mange / alle hadde problemer med å finne ball utenfor 

fairway.  

Ingen stor sak, men siden dere spør.  Med så mange 

lag, kan banevalg være viktig i forkant. 

 

Vet ikke hva dere skal gjøre annerledes for at det skal 

bli bedre. 

 

 


