
NSG lagserie match 2021 
Ofte stilte spørsmål og svar 

 

Etter utsendelsen av informasjon om lagserien har vi fått forslag om å lage en 

sammenstilling av våre svar på det som oppleves som litt uklart i den utsendte 

informasjonen. Her følger en oversikt over de mest stilte spørsmål 

Om inndelingen i puljer 

Spørsmål Svar 

Kan en spiller med hcp 20,5 delta på et lag 
som spiller i pulje Mix_B  

Ja. Det er ingen begrensing i hcp, men 
spilleren vil få tildelt slag basert på øvre 
grense for tildelte slag, dvs 17,9 

Får alle spillere i en pulje tildelt like mange 
slag 

Nei. Spillerne får tildelt slag basert på sitt 
hcp. Det er kun spillere med hcp større enn 
øvre grense som får tildelt slag basert på 
grenseverdien 

Kan en spiller med hcp 8,0 delta på lag i 
pulje Mix C 

Ja. Det er ingen nedre hcp grense i puljene.  

 

Om oppdeling i avdelinger 

Spørsmål Svar 

Kan en klubb kreve å komme i en avdeling 
med kun 3 lag hvis de har liten «spillerstall» 

Nei. Det er åpnet om å komme med ønske 
(gjerne begrunnet hvis det er et sterkt 
ønske), men turneringsledelsen må vurdere 
om dette er praktisk mulig 

Hva skjer hvis det i et område kun er 
påmeldt to lag i en pulje og hvor det er 
veldig lang reiseavstand til andre lag. 

Det beste er om vi sammen med klubbene 
kan se om det er potensial for flere lag i 
området og gjøre en målrettet innsats mot 
det. 

Er ikke dette mulig må vi se på muligheten 
til å flytte påmeldte lag fra f.eks pulje Mix B 
til Mix C. Dette må da gjøres i samarbeid 
med berørte klubber. 

 

 

 

 



Om deltakelse på flere lag 

Spørsmål Svar 

Kan en kvinnelig spiller delta både på et 
mix-lag og et rent damelag 

Ja. Hovedregelen er at en spiller kan delta 
for to lag som ikke spiller i samme pulje 

Kan en spiller delta på to lag som spiller i 
samme pulje, men ikke samme avdeling. 

Hovedregelen her er nei, men en har en 
unntaksregel som kan benyttes for å få 
avviklet en kamp der en har fått et forfall 
kort tid før kampen. Slike tilfeller skal 
rapporteres til NSG i etterkant 

Kan en spiller delta på to lag som spiller i 
samme avdeling. 

Nei 

 

Om etableringen av lag 

Spørsmål Svar 

Må alle deltakere på et lag være 
medlemmer av NSG. 

Ja. Alle må være innmeldt og ha betalt 
kontingent før kampen. Skjer innmeldelsen 
umiddelbart før kampen slik at alt ikke er 
formelt registrert, skal begge lagledere 
være informert og godkjenne bruken av 
spilleren. 

Hvor mange spillere trenger en for å kunne 
melde på et lag. 

Her er det viktig å avklare med spillerne om 
hvor mange kamper de ønsker å spille. 
Deltakelse i en avdeling med 4 lag krever 
normalt flere i sin «spillerstall» enn der det 
kun er 3 lag. Ettersom vi i 2021 har tillatt at 
spillere kan delta på to lag, kan noen 
klubber derfor eventuelt ha reserver for 
«spillerstallen». 
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