
 Velkommen til 

NSG Lagserie Match 2018 – FINALESPILL for MIKS- og DAMER 

Hakadal GK (Aas Gaard Golfpark) 8. - 9. september 2018 

      

NSG har gleden av å ønske velkommen til årets finalespill NSG Lagserie Match 2018 på Aas Gaard 

Golfpark (Hakadal GK) lørdag 8. og søndag 9. september.  Da mange av avdelingsvinnerne i 1. 

divisjon Miks ikke kunne komme av ulike grunner, består Finalespillet i 1. divisjon i år av 12 lag, mot 

16 i fjor.  Fra 2. divisjon Miks og fra Dameserien deltar henholdsvis 8 og 4 lag som i fjor.  Se for øvrig 

vedlagte deltakeroversikt. 

 

Vi vil også i år bli presset på tid begge dager med tilnærmet maksimalt antall spillere/lag i forhold til 

banens kapasitet.  Spesielt gjelder dette lørdag hvor de 3 puljevinnerne og beste toer i 1. divisjon i 

tillegg til 3 “seriekamper” også skal spille semifinaler over 9 hull.  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. Ved at det blir 4 

færre lag enn i fjor vil vi spare 60 minutter lørdag (3 kamper) og 40 minutter søndag, noe som gjør at 

vi kan tillate oss å starte noe senere begge dager.  Vi kommer tilbake til starttidene. 

 

Herrene spiller fra Blå tee (53-5320 m) for å sikre raskere spill.  Damene spiller som vanlig fra Rød 

tee (47-4709 m).  Lengden på banen er 2754 (front) og 2566 (back) fra 53 og 2488 (front) og 2221 

(back) fra 47.  Maksimal tid for hver kamp er satt til 2 timer og 20 minutter.  Det gjøres oppmerksom 

på at Front tar litt lengre tid å spille. 

 

Proshop, restaurant og treningsfasiliteter vil 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 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 2018.  I 2. divisjon er det i tillegg 

lagt inn 2 spillerbegrensninger: 

1. Spilleren kan ikke ha deltatt på klubbens lag i 1. divisjon i Lagserien 2018 

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

Lagserien 2018.  

 

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

18.0.  I 2. divisjon 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 12 lagene i 1. divisjon blir delt inn i 3 puljer med 4 lag i hver som spiller enkel serie alle mot 

alle.  De 8 lagene i 2. divisjon blir delt inn i 2 puljer med 4 lag i hver, mens lagene i Dameklassen 

utgjør 1 pulje med 4 lag.  Dette betyr at alle lag spiller 3 kamper over 9 hull lørdag, mens 

puljevinnerne og beste toer i 1. divisjon i tillegg spiller semifinale.   

 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.  

 Singlematchene og fourballmatchen i andre kamp vil bli spilt i motsatt 9-hullssløyfe av første 

kamp.  Fourball vil starte fra hull 1 i den første kampen og i semifinalene i 1. divisjon, mens den 

vil starte fra hull 10 i kamp 2 og 3.  Siden Front tar litt lengre tid å spille, kan det være aktuelt å ta 

hensyn til dette når dere setter opp laget.  Hvis det er de samme spillerne som spiller single og 

fourball, vil de da i løpet av de to første kampene ha spilt alle 18 hullene på banen. 

 I semifinalene i 1. divisjon semifinale over 9 hull kan lag som har spilt i samme avdeling i 

Lagserien (Nøtterøy GK 1/Asker GK 1 og Gjøvik og Toten GK 1/Ullensaker GK 1) ikke møte 

hverandre.  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.   

 For å avgjøre hvilket lag som blir beste toer i 1. divisjon benyttes følgende skilleregler ved likt 

antall kamppoeng: 

1 Flest vunnet matchpoeng i kampene 

2 Differansen mellom antall vunnet og antall tapte hull i kampene 

3 Antall vunnet hull i kampene  

 Vinnerne av hver pulje i 2. divisjon 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 

 Alle klasser spiller Finale og bronsefinale over 18 hull. 

 I Lucky Loser-sluttspill samles alle lagene i en klasse (12 lag/48 spillere).  Det spilles slaggolf 

over 18 hull med fullt spillehandicap om plassene 5-12 i 1. divisjon og 5-8 i 2. divisjon.  De 3 

beste av 4 resultater for hvert lag teller. Laget med lavest score blir nr 5 osv.  Dette er samme 

spilleopplegg som brukes i Lagmesterskapets andre deg. 

 

Spilleform og poengberegning 

Det vises til Regler og retningslinjer for NSG Lagserie Match 2018.  Her kommer bare et utdrag. 

 Det benyttes som vanlig ¾ spillehandicap av banens slope.   



 Vi spiller etter samme regler som vi har gjort i 2018.  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 

singlematchene.  Vunnet kamp gir 2 kamppoeng.  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 følgende skilleregler ved likt antall kamppoeng:  

1 Flest vunnet Matchpoeng i kampene. 

2 Differansen mellom antall vunnet og antall tapte hull i kampene 

3 Antall vunnet hull i kampene  

 Det er derfor viktig at spillerne i fellesskap etter hver kamp leverer et korrekt utfylt 

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

lagene vant.  Dere vil før kampene lørdag få tilsendt ferdig utfylte 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. Pokal til odel og eie 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:  Plakett og Surprise 

 

Påmelding og innmelding av spillere 

Hvis lagkapteinen er en annen enn den som har vært lagleder for laget i Lagserien, vil jeg ha melding 

om dette så fort som mulig.  Husk å ta med epostadresse og telefonnummer.   

 

Senest mandag 3. september må lagkapteinene sende en oversikt over hvilke spillere som skal delta 

på laget lørdag og søndag samt hvilke spillere som skal spille på single/fourball lørdag.  Dette gjøres 

på vedlagte skjema som fylles ut og sendes til ebergh@online.no (Husk å sende kopi til deg selv).   

 

Starttider og kamprapportskjema 

Onsdag 5. september vil dere få tilsendt puljeoppsettet, starttider, kampoppsett og de ferdig utfylte 

kamprapportskjemaene for lørdagens kamper basert på det handicapet spillerne har på det tidspunktet.  

Dette forutsetter at dere overholder fristen for innsending av spilleroversikt.  Endringer meldes 

fortløpende.  Det holder da med en e-post. 

 

 

 

mailto:ebergh@online.no


Bespisning lørdag 

Det vil bli lagt inn ekstra pause mellom kamp 2 og 3 lørdag.  Hakadal GK vil lage et tilbud til dere på 

frokostpakke og varmt måltid (lunsj) som kan kjøpes/bestilles direkte av klubben.  Dette vil bli 

oversendt.  På Aas Gaard Golfpark er det for øvrig egen kafe/restaurant med alle rettigheter.  All 

bespisning vil skje i kafeen. 

  

Praktiske opplysninger.  Kostnader. 

 Greenfee lørdag er avtalt til kr 2.400 pr. lag for to dagers spill.  Dette betales samlet for laget 

direkte til Hakadal GK ved registrering før første start lørdag morgen. 

 Greenfee for innspill fredag er avtalt til 400 kr/350 kr med utslag mellom 11:00 og 13:00.  

Starttid bestilles i GolfBox eller avtales direkte med klubben.  Epost:  proshopen@hakadalgolf.no 

 Klubben har 9 golfbiler som kan leies for avtalt pris 300 kr per dag.  Disse bør bestilles i god tid 

før første turneringsdag.  Minner om reglene for bruk av golfbil på turneringsdagene jfr TB 1.7 

- Dersom den aktuelle banen og turneringens bestemmelser tillater det, kan det under spillet benyttes 

golfbil eller tilsvarende, forutsatt gyldig legeattest. 

- For spillere over 70 år er bruk av golfbil tillatt uten legeattest. 

 Klubben har 16 vanlige traller som kan leies for 60 kr per dag. 

 På driving ranchen  benyttes kredittkort.    

 

Overnattingstilbud 

NSG har innhentet overnattingstilbud hos Quality Hotell Olavsgaard (nå en del av Nordic Choice) 

Overnatting kan bestilles på 63 84 77 00 eller via nettet med henvisning til Norsk Golfforbund.    

Bookingkoden er 66163 og bruk gjerne også medlemsprofilen.  

 

Dere skal da få følgende priser per natt inkl frokost: 

Enkeltrom    784,- 

Dobbeltrom  1.024,- 

 

Kontakter 

NSG’s turneringsledere og Hakadal GK’s turneringsansvarlig vil være tilstede og tilgjengelige på 

banen begge dager. 

 

NSG Turneringsleder: Edgar Bergh   905 56 554 ebergh@online.no  

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

Hakadal GK:  Tor Oddvar Torve  913 46 692 torve@hakadalgolf.no  

 

 

Vi ser frem til noen hyggelige og spennende golfdager på Aas Gaard Golfpark.  Hjertelig velkommen! 

 

 

 

Med vennlig hilsen      

Edgar Bergh  

Turneringskoordinator NSG Lagserie 
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