
            
 

Instruks for lagleder NSG Lagserie 
 

Før kampen 

• Hjemmelagets lagleder kontakter bortelagets lagleder i god tid for å bli enige om når matchen 

skal spilles. Finner dere ikke et tidspunkt for matchen innen rimelig tid, må et siste tidspunkt 

der matchen skal være spilt besluttes.  Det kan være lurt å avtale kamptidspunkt for alle 

kampene så fort kampprogrammet foreligger. 

• Ved å avtale kampene i god tid (gjerne foran skjemaet) får dere tid til å omberamme en kamp. 

(F. eks. pga. dårlige værforhold.)  

• 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 i matchene.  Bortelagets lagleder bør derfor, gjerne et par dager før 

kampen, gi informasjon om lagoppstillingen og spillernes NSG-medlemsnummer og handicap 

til hjemmelagets lagleder. 

  

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  gjør innleggingen i GolfBox mye enklere. 

• 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.   

• 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. Bekreft så fort som mulig selv om det er du som har lagt inn scoren. 

 

Kamp som ikke vil bli spilt. 

• Det er ikke mulig å legge inn kamper som ikke er spilt. Hvis en kamp av en eller annen grunn 

ikke spilles, sender begge lag mail til meg med kort redegjørelse. 
 


