
 

Invitasjon til NSG Lagserie Match 2021 
 

 

NSG har også i år gleden av å invitere til NSG Lagserie Match og vi håper dere alle har mottatt 

orienteringen om lagserien som er sendt klubbkontakter og de som var lagledere i 2020 

Som det kom frem av orienteringen, er det gjort noen endringer i årets opplegg i forhold til 

2020 som vi håper vil bli positivt mottatt. 

Vi har i etterkant av utsendelse av orienteringen fått en del spørsmål om konsekvensene for 

lagene når vi går over fra divisjoner til puljer. 

Om puljeinndelingen. 

Ved påmeldingen må dere angi i hvilken pulje dere melder på lagene.  

Puljeinndelingen for NSG-lagserie i 2021: 

Klasse Pulje Kode * Øvre grense for tildelte slag 

 

MIX 

A M_A Hcp  10,9 

B M_B Hcp  17,9 

C M_C Hcp  36,0 

DAMER A D_A Hcp 14,9 

B D_B Hcp 36,0 

* Bruk denne koden for angivelse pulje i påmeldingsskjema 

I teorien kan en spiller delta på lag i pulje A, B eller C uavhengig av hvilket handicap spilleren 

har. Det vil fortsatt bli spilt med fullt spillehandicap (tildelte slag).   I praksis har spillerens hcp 

betydning hvis hcp er over øvre grense for maks tildelte slag i den pulja kampen spilles. Har en 

spiller et hcp under grensen vil spilleren få tildelt slag basert på sitt hcp. Har spilleren hcp over 

grensen, vil spilleren få tildelt slag basert på øvre grense for puljen. 

Når det gjelder dameklassen gjør vi oppmerksom på at det i 2021 legges opp til to puljer, mens 

alle damelagene tidligere spilte i samme divisjon. 

Om antall lag i avdelingene 

Avdelinger med 4 lag, dvs. 6 kamper pr lag, vil også være standardoppsettet også i 2021. 

Ettersom en del klubber har hatt utfordringer med å få nok spillere til å gjennomføre 6 

kamper, har vi i 2021 åpnet opp for at disse kan søke om å bli satt i en pulje med kun 3 lag, dvs. 

4 kamper. Ved oppsett av kampprogrammet vil vi prøve å imøtekomme slike ønsker hvis dette 

i skaper komplikasjoner i arbeidet med å lage hensiktsmessige avdelinger. 

Antall lag som melder seg på i din pulje og region er avgjørende for hva vi klarer å få til. Ved å 

legge til rette for større fleksibilitet i bruk av spillere mener vi klubber får bedre muligheter til å 

melde på ett eller flere lag. 

Basert på statistikk vi har fått fra NGF, ser vi at 5% av seniormedlemmene i NGF’s klubber er 

medlemmer i NSG (Kvinner 4,1% og menn 5,3%). Ved å ta litt kontakter i ditt nærområde kan 



du bidra til at flere lag melder seg på og det blir lettere å lage hensiktsmessige avdelinger (jfr. 

reiseavstand).  

Om muligheten til å la spillere delta på to lag 

Vi har åpnet for at en spiller kan delta på to lag for samme klubb dersom disse lagene ikke er i 

samme pulje. I tillegg har vi åpnet for å bruke spillere som har medlemskap i flere klubber for å 

spille på lag for begge klubber. Husk at dette krever at en sender søknad om dette minst 3 

dager før spilleren skal benyttes hvis spilleren ikke har hoved medlemskap i din klubb. 

For å bidra til at alle kamper kan bli gjennomført har vi også noen unntaksregler som kan 

benyttes dersom en får forfall rett før en kamp. 

Motiver dine klubbmedlemmer til å bli med i lagserien i år 
 

Lagserien gir en myk inngang til turneringsgolf og kan fort bidra til en større «golffamilie» i 

klubben. Mange som ellers ikke spiller turneringer synes Lagserien er morsom og ”mindre 

farlig”. 

Vi vil spesielt peke på tilveksten vi får av «unge spillere» med fremadstormende hcp som 

ønsker å spille match mot «jevne motstandere». Vi tror at den nye puljeinndelingen nå vil 

gjøre deltakelse i lagserien mer attraktiv for denne gruppen enn tidligere opplegg.  

For oss, som sliter med å holde vårt hcp, tror vi overgangen til puljer fører til økt golfglede når 

langtslående «ungsauer» spiller i en annen pulje enn den vi foretrekker å delta i. 

Vi har som nevnt fått en statistikk på klubbnivå over antall medlemmer (fordelt på kvinner og 

menn) i NGF’s klubber. På forespørsel sender vi deg oversikt over antall medlemmer i din klubb 

som fyller kravene til medlemskap i NSG.  

Vi ber om at dere fyller ut nedenstående påmeldingsskjema og sender dette på mail til  

helge@wangenconsult.no innen påmeldingsfristen. 

Ta gjerne kontakt hvis det er noe du lurer på. 

Praktisk informasjon 

Startkontingent:  800 kroner per lag 

Innbetaling:  Til konto 1720.21.47615 innen påmeldingsfristen  

merket «Lagserie 2021» 

Det sendes normalt ikke ut faktura, men dersom noen trenger dette ber vi om at dere angir 

fakturaadresse i merknadsfeltet i påmeldingsskjemaet. 

 

Frist for påmelding: Mandag 1. mars 2021 

 

For NSG 

Helge Wangen 

Turneringskoordinator NSG Lagserie Match 

Mobil:  911 08 931    

e-post : helge@wangenconsult.no 
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PÅMELDINGSSKJEMA NSG LAGSERIE MATCH 2021 

 

Det anbefales at hvert lag har egen lagleder som kontaktperson for laget, bortelaget og NSG.   

Lagleder er ansvarlig for kampavvikling, og skal i samarbeid med bortelagets lagleder påse at 

korrekt kampresultat føres i Kamprapportskjema og i GolfBox (tast selv).   

NSG sørger for at alle klubbkontakter og lagledere får hjelp og støtte i gjennomføringen.  

All nødvendig informasjon blir tilsendt; herunder Turneringsbestemmelser, Retningslinjer for 

kampavvikling, Kamprapportskjema og Rettledning i hvordan fylle ut Kamprapportskjema samt 

registrere i GolfBox. 

For påmelding: Fyll ut skjemaet under og send påmeldingen til   helge@wangenconsult.no 

NB. Opplysninger om e-mail og mobil hentes fra Golfbox basert på medlemsnr. i 

NSG. Sørg for at disse opplysningene holdes oppdatert.  

Golfklubb Klubbkontakt (KK) Medl.nr 

   

  

Lagledere 

Lag Lagleder  Medl-nr Pulje * Avdeling ** 

Lag 1     

Lag 2     

Lag 3     

Lag 4     

Lag 5     

* Bruk koden for ønsket pulje som er angitt i tabellen på side 1 i invitasjonen (M_A, M_B osv) 

** Angi 3 hvis du ønsker avd med tre lag, 4 for fire lag eller blankt hvis det er uten betydning 

 

Plass til merknader/kommentar: 
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