
DELTAKERKONTINGENT
NSG er en uavhengig medlemsorganisasjon uten offentlig 
støtte. Driften er i høy grad tuftet på frivillig innsats fra 
styret, administrasjon, turneringskoordinatorer og klubber. 

Som medlem av NSG betaler du en kontingent på kr 800,- 
som i praksis er en deltakerkontingent. Og så får du NSGs 
Lojalitetskort “på kjøpet”.

REKRUTTERINGSMULIGHET
Oppgaven med å få flere til å spille oftere er en av de 
viktigste “fellesoppgavene” for alle som er glad i golf. 
Alle som “setter golf i system” ved å konkurrere, blir 
ofte bedre spillere og gode ambassadører for spillet og 
hjemmeklubben. 
Det å engasjere de yngre seniorene er med å sikre 
rekruttering til seniorgruppa på sikt. 

Er du over 50 år og ønsker å spille konkurranser med 
likesinnede, kvalifisere deg til internasjonale mesterskap eller 
landskamper og spille på baner til hyggelige priser? 

Meld deg inn i Norsk Senior Golf! 

Ønsker du å vite mer eller melde deg inn i Norsk Senior Golf – se www.seniorgolf.no
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Einar Skogstad på Tyrifjord.

Foto: Morten Bakken

Hygge i hagen på Hakadal. Foto: NSG



LOJALITETSKORT
Ditt medlemskort i NSG gir deg flere fordeler. Du får blant 
annet mulighet til å spille til hyggelige “hverdagspriser” 
på flere enn 80 baner i Norge. Kortet er nettbasert og 
åpnes for bruk når betalt medlemskontingent er registrert.

TURNERINGER
NSGs tilbud omfatter over 110 turneringer på over 80 
forskjellige baner fra Mandal i sør til Stiklestad i nord. Alle 
seniorer som ønsker å konkurrere nasjonalt og interna-
sjonalt er velkommen. Sissener Classic Tour, NSG Lagmester-
skap og NSG Lagserie Match. Vi gir gode muligheter til å 
tilby seniorene i klubben et bredt aktivitetstilbud, som også 
kan tiltrekke seg flere av de yngre seniorene

Alle turneringer teller med i kvalifisering til landskampene 
for damer og herrer. (Portugal, England, Island, Nederland, 
Sverige og Danmark.) Turneringer merket “Uttak” teller i 
kvalifisering for ulike europeiske mesterskap for lag.

For å sikre representasjonsoppgaver til spillere fra 
Sørlandet, Stavanger, Bergen, Nord-Vestlandet og 
Trøndelag, føres egen regional Order of Merit liste

Lagserie Match
Gjennom hele sesongen spilles NSG Lagserie i matchspill 
for damelag og mikslag. Puljevinnerne inviteres til 
finalespill i begynnelsen av september. 

Anne Ki og Else på Landsfinaletur. Foto: NSG

NSG Lagmesterskap 
Senior Lagmesterskap 
arrangeres hvert år 
i midten av august 
i tre divisjoner med 
underliggende avdelinger 
på åtte forskjellige baner 
i Norge. Hvert lag består 
av 4 spillere som spiller 

Klasseinndeling 2020 
(Det spilles «Slag-golf» i felles 
klasser for damer og herrer.)
Klasse 1: HCP fra +8 til 6,9 
Klasse 2: HCP fra 7,0 til 10,9 
Klasse 3: HCP fra 11,0 til 14,9
Klasse 4: HCP fra 15,0 til 19,9
Klasse 5: HCP fra 20,0 til 36,0

”70-Tour” (spillere 70+) 
Herrer netto «Slag-golf» uansett handicap.

Vi tar forbehold mulige endringer når TB 2020 kommer etter 
NSG Årsmøte 15. februar 2020.

Alle turneringer teller som uttak til landskamper
Startkontingent for «vanlig» turnering er kr 120,–. Turnering 
med Uttak kr 200,–. 20% av de startende i hver klasse 
premieres med premiesjekker som er gyldige som greenfee 
på de fleste golfbaner og i en del proshopper. Tourpoeng 
føres for alle turneringer i Order of Merit-lister for hver 
klasse, og kan kvalifisere til NSG Landsfinale i slutten av 
september.Bærtur på Bærum. Foto: NSG Hans i full sving. Foto: NSG

brutto slaggolf over 2 dager (36 hull), fourball og 
singel. 

Sosiale turneringer
NSG arrangerer også sosiale turneringer – parturneringer 
med andre spilleformer (scramble og fourball).

“Rainman” Bjørn. 
Foto: NSG
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