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Informasjon om NSG lagserie 2021  

 

Denne informasjonen sendes til Klubbkontakter i NSG og lagledere i lagserien 2020. 

Hvis du som mottar denne informasjonen ikke har disse oppgavene i 2021, er det viktig at du 

videresender informasjonen til de som har fått oppgavene i 2021, eller andre som du mener 

kan følge opp denne henvendelsen.   

Hvorfor er det en del endringer i opplegget fra 2020 til 2021 

For NSG er det viktig å følge opp innspill til forbedringer. 

Det har spesielt vært mange innspill fra lag og spillere på følgende punkter: 

 For stor differanse i tildelte slag mellom spillerne i noen av kampene 

 Utfordrende å få nok spillere på laget til å gjennomføre 6 kamper. Problemer med å få 

avviklet alle kamper skaper frustrasjon. 

 Lange reiseavstander og store reisekostnader (som følge av økte 

bompengekostnader). 

Fra divisjoner til puljer. 

Her er den største endringen fra 2020 at klubben velger selv hvilke puljer de ønsker å melde 

på lag i, og ordningen med opp- og nedrykk avvikles. 

Det betyr at klubbene raskt bør komme i gang med å finne ut hvilken pulje de ønsker å stille 

lag i. Her anbefaler vi at dere informerer spillerne om årets opplegg og kartlegger ønsker om 

pulje. Dere kan gjerne videresend denne e-posten. 

Puljeinndelingen for NSG-lagserie i 2021: 

Klasse Pulje Maks tildelte slag 

 

MIX 

A Basert på hcp 10,9 

B Basert på hcp 17,9 

C Basert på hcp 36,0 

DAMER A Basert på hcp 14,9 

B Basert på hcp 36,0 

Alle spillere kan nå delta på inntil to lag 

For å gjøre det enklere å kunne stille ett eller flere lag, har vi laget et regelverk som åpner for 

at en spiller kan delta på inntil to lag. 

Har dere problemer med å stille lag (eller ser muligheten til å stille flere lag), er det nå mulig 

å la en spiller tilhøre (delta på) to lag for klubben, forutsatt at lagene spiller i ulike puljer. En 
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spiller kan for eksempel ha hovedtilhørighet på et lag og være reserve på et annet. Vi har 

videre åpnet opp for at dere kan benytte en spiller som er medlem i flere klubber (herunder 

din klubb), kan delta både på et lag for hjemmeklubben og på et av deres lag.  Dette må dere 

søker om dette på forhånd for å unngå at noen fristes til å misbruke ordningen. 

Vi har videre vært opptatt av å få gjennomført planlagte kamper, selv om det skulle dukke 

opp forfall på kort sikt. For å løse dette får lagene anledning til å bruke en spiller fra et annet 

lag i klubben dersom disse lagene ikke spiller i samme avdeling. For å ha kontroll med 

omfanget av denne bruken, skal slike tilfeller rapporteres til NSG etter kampen. Dere kan 

også bruke en spiller fra annen klubb (jfr. avsnittet ovenfor), men da må dette søkes om 3 

dager før kampen. 

Har klubben også lag i dameserien, kan damespillerne fritt delta på ett av klubbens mikslag.  

Avdelinger med 3 eller 4 lag 

For en del spillere kan seks kamper bli i meste laget, og vi legger derfor opp til at dere ved 

påmeldingen kan søke om å komme i en avdeling med tre lag, dvs. fire kamper på hvert lag. 

For en del lag betyr dette kortere reiser, lavere reisekostnader og at behovet for faste spillere 

på laget reduseres. 

Kampavviklingen og finalespillet 

Kampopplegget blir som tidligere med en fourballmatch og to singlematcher. Poeng som 

tidligere for første 9 og siste 9. 

28 avdelingsvinnere vil i likhet med tidligere år, bli invitert til finalespillet som i år arrangeres 

på Vestfold Golfklubb 28-29 august. 

Finalespillet legges opp på samme måte som foregående år, med nødvendige tilpasninger 

som følger av overgangen fra divisjoner til puljer. 

Hvilke tiltak bør dere gjøre nå 

Endringene i opplegget fra 2020 til 2021 medfører at klubbene må velge. I første rekke hvilke 

pulje(r) dere vil melde på lag og om laget skal spille i en avdeling med 3 eller 4 lag.  

Vi vil sterkt anbefale at klubbkontaktene så raskt som mulig tar kontakt med de som var 

lagledere i 2020 (som også har fått denne orienteringen) for å legge en plan for det arbeidet 

som må gjøres før påmelding. Vi anbefaler videre at aktuelle spillere involveres; både de 

som var aktive turneringsdeltakere i 2020, ivrige seniorer og de nye 50-åringene.   

Husk at det kun er satt grenser for antall tildelte slag i en gruppe. Det betyr at spillere i 

fremgang som ønsker å matche seg mot bedre spillere, kan delta på lag i pulje hvor en i 

starten ligger litt over grensen, mens andre vil få en bedre opplevelse med å spille i den 

puljen hvor de fleste har et litt høyere hcp.  

Framdriftsplan for gjennomføring av lagserien 

Vi vil sende ut påmeldingsskjema ca. 1 februar og har satt påmeldingsfristen til 1. mars. 
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Vi tar kontakt med en del av dere underveis. Vi ønsker å bidra aktivt til å få nok påmeldte lag 

slik at vi kan lage gode avdelingsoppsett. For å kunne planlegge oppfølgingen må dere gir 

oss en tilbakemelding på status for planer om påmelding av lag til lagserien i år. 

Kampoppsettet vi bli klart i første halvdel av april. Vi vil da også informere om frister for 

gjennomføring av kampene.  

NSG’s støtteapparat for lagserien i 2021 

Undertegnede har fått oppgaven med å være turneringskoordinator for lagserien (TKOO 

lagserie) i 2021. Edgar Bergh (som har lang fartstid som «lagseriegeneral») blir også med 

som del av støtteapparatet i år 

Ta gjerne kontakt hvis det er noe du lurer på.   

NSG har god statistikk for klubbenes deltakelse i alle NSG’s turneringer i 2019 og 2020, og vi 

stiller gjerne opp som samtalepartner.  For eksempel ved å være med å vurdere klubbens 

potensial for å kunne stille ett eller flere lag i lagserien i 2021. Husk at dere kan velge om 

dere primært ønsker å stille lag i avdelinger med 3 eller 4 lag. 

Hvis ønskelig sender vi også på forespørsel oversikt over NSG-medlemmer i din klubb, med 

kontaktinformasjon (e-mail og mobil). 

Kontaktinformasjon 

TKOO lagserie: Helge Wangen, epost: helge@wangenconsult.no   mobil: 911 08931 

 

Med vennlig hilsen 

Helge Wangen  
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