
Kjære lagkontakter og/eller klubbkontakter     Asker 10.08.2022 

 
Riis Bilglass Lagmesterskap 2022 - påmelding av lagets spillere 
Denne informasjonen sendes til de personene som ble oppgitt som lagkontakt når lagene ble 
påmeldt, samt til klubbens KK. 
 Påmelding/bekreftelse av lag som var med i fjor, samt påmelding av nye lag i år, er nå 
avsluttet. Revidert oversikt over hvor samtlige 192 lag skal spille er nå ferdig utarbeidet og 
vedlagt. Siden påmelding av lag ikke ble fullt så ryddig og oversiktlig som ønsket, er det 
meget viktig at hver enkelt klubb sjekker at de enkelte lag er kommet på bane(r) som 
forventet, og at alle lag fra egen klubb er kommet med. 
Om det skulle dukke opp noen uklarhet i denne sammenheng, vennligst ta kontakt 
umiddelbart på e-post til undertegnede. 
 
Ved påmelding av den enkelte spiller, må man påse at spilleren er medlem i NSG samt at 
årets medlemskontingent er betalt, ref for øvrig pkt 1.2a (angående betalt 
medlemskontingent), 5.2a samt 5.2e i NSG’s Turneringsbestemmelser 2022. 
Påmelding av de enkelte spillere på laget gjøres via lenken som er tydelig å finne under 
dette avsnittet. Vennligst merk at påmelding av spillere via e-post (som en del forsøkte seg 
på ved påmelding av lag), ikke vil bli akseptert. Frist for påmelding av lagets spillere er 
mandag 29. august kl 1800. 
Påmeldte spillere nr. 1 og 2 spiller Fourball sammen, påmeldte spillere nr. 3 og 4 spiller 
Fourball sammen. Spiller 5 er reserve.  
Dersom man skal melde på spillere på mer enn ett lag, trykkes det på lenken en gang til. 
 

Lenke for påmelding av spillere – https://forms.gle/aZ5fAFBA8w7L42NJ9  
Det er viktig at alle felter i påmeldingsskjemaet fylles ut. Når dette er gjort, trykker man på 
”Send” nede til venstre. En kvittering vil deretter automatisk komme inn i din e-post der det 
står ”Svaret ditt er registrert”.  Under på denne kvitteringen ser man så det skjemaet man 
nettopp fylte ut. På denne kvitteringen er det også tekst i blått felt der det står ”Rediger 
svaret ditt”. 
 
Dersom det mot formodning (grunnet sykdom, uforutsette hendelser m.m.) blir nødvendig å 
endre lagsammensetningen etter at den opprinnelige påmeldingen ble gjort, og før 
påmeldingsfristen 29. august er gått ut, kan man ta opp igjen kvitteringen man fikk og trykke 
på ”Rediger svaret ditt”. Da kommer hele skjemaet opp på nytt, og man endrer det man har 
behov for å endre. Deretter ”Send”. Ny kvittering kommer på din e-post. 
Eventuelle endringer av lagsammensetninger etter 29. august må man ta direkte på e-post til 
den ansvarlige NSG representant på den enkelte bane. Alle turneringene vil bli lagt ut i 
GolfBox innen onsdag 7. september, og der vil detaljene på NSG’s påmeldingsanvarlig 
komme opp. 
 
Vi henviser forøvrig til TB 2022, pkt 5.0 Senior Lagmesterskap som er kopiert inn på de 
etterfølgende sider. 
HUSK: Innen mandag 29. august kl 1800 må du melde på de enkelte spillerne på laget. 
 
Vennlig hilsen 
NSG /Erik Økseter 

https://forms.gle/aZ5fAFBA8w7L42NJ9


 

 

5.0 Senior Lagmesterskap (Uoffisielt NM lag Senior.)   

5.1 Spilleprogram 

a. Senior Lagmesterskap arrangeres i tre divisjoner. 2. divisjon er delt i to avdelinger på 
Østlandet (avdeling A og B). Det er en avdeling i 2. divisjon Vest og også en avdeling i 
2. divisjon Nord. På Østlandet er det tre 3. divisjons-arenaer (avdeling A, B og C). 1. 
divisjon og hver avdeling spilles som atskilte mesterskap, én for 1. div, fire for 2. div 
og tre for 3. div (alle lag som har deltatt tidligere - se pkt 5.2 c. under).  
1.divisjon består av 18 herrelag og 9 damelag. I hver av de to 2. divisjons- avdelingene på 
Østlandet vil det være 18 herrelag og 8 damelag.  I 2. divisjon Vest og Nord vil antall lag 
variere, anslagsvis vil det være 12-14 herrelag samt 4-8 damelag på hver arena. I 3. divisjon 
på Østlandet vil også antall lag variere etter behov, anslagsvis 18-20 herrelag og 6-8 damelag 
pr arena. 
Ved forfall fra lag som har rykket opp fra lavere divisjon eller om et lag ikke ønsker å rykke 
opp, reduseres antall lag som rykker ned fra den øvre divisjon. 

b. Lagene kan bestå av 3 til 5 spillere fra samme klubb. 
c. Alle spiller brutto slaggolf. Maksimum score på et hull er hullets par pluss 5. Angivelse 

av rangering ved like resultater er slik dette er angitt under turneringen i GolfBox. 
d. Det spilles 36 hull over to dager, med en runde på 18 hull hver dag.  
e. Første dag spilles to Fourball. Det føres ett scorekort pr spiller. Forøvrig vil det bli gitt 

detaljert beskrivelse av hvordan scorekort skal føres i instruks til spillere 
/arrangørklubber forut for turneringen. Andre dag spilles 4 singler, hvorav de tre 
beste teller. Single runden er hcp tellende. 

f. Startkontingent pr lag er kr 1.200,-.  

5.2 Hvem kan delta 

a. Alle deltakere på et lag må være registrert som medlemmer av samme klubb 
tilsluttet NGF samt være registrert som innmeldt i NSG 10 dager før turneringsstart. 
Det er lagets ansvar å påse at sistnevnte krav er oppfylt, ref pkt 5.2 e. under. 

b. Alle lag som deltok i mesterskapet året før, er sikret plass i neste års mesterskap. 
Deltagelsen må dog bekreftes skriftlig innen en angitt frist, ellers kan laget bli strøket. 

c. En klubb kan stille maks 1 lag i 1. divisjon og 2. divisjon på Østlandet som de er 
kvalifisert til. I 2. divisjon Vest og Nord samt i 3. divisjon, kan klubbene stille med 2 
lag, og unntaksvis med flere lag, dersom det er plass. 

d. Nye lag starter i laveste divisjon (for Vest og Nord - 2. divisjon). Et lag som ikke stilte i 
foregående mesterskap, er å betrakte som «nytt» lag. 

e. Ved bruk av ureglementert spiller, diskvalifiseres laget og settes sist i sin avdeling. 
 

5.3 Påmelding 

a. Invitasjon med oversikt over lagenes fordeling i divisjoner og avdelinger samt 
påmeldingsfrister blir sendt alle klubber samt lagkontakter fra forrige år i siste 
halvdel av juni måned. 



b. Påmeldingen skal normalt inneholde 4 – 5 spillere, men unntaksvis kan det 
aksepteres at laget melder på kun 3 spillere. Spillerne rangeres fra 1 til 5, hvor spiller 
1 er rangert høyest. Påmeldte spiller 1 er kaptein dersom annet ikke er angitt i 
påmeldingen.  
Påmeldte spillere 1 og 2 spiller Fourball sammen, påmeldte spillere 3 og 4 spiller Fourball 
sammen.  Spiller 5 er reserve. 

c. Reserve. Ref. pkt. 5.3 b er det anledning til å benytte forhåndspåmeldt reserve. Om 

reserve ikke er påmeldt, er det de 4 spillerne som utgjør laget ved mesterskapets 

start på dag 1 som også representerer laget på dag 2. 

Dersom en spiller melder forfall, kan laget gjennomføre turneringen med 3 spillere. 

d. De spillerne som er registrert på laget lørdag kl 08:30 (første turneringsdag), utgjør 

laget gjennom hele mesterskapet. Det er således ikke anledning til å melde på ny 

spiller etter lørdag kl 08:30. Sammensetningen av fourball laget kan endres helt fram 

til kl 08:30 på lørdag. Dette gjelder både med hensyn til hvem som spiller sammen i 

fourballen, samt eventuell endring/påmelding av reserve. Sammensetningen av 

søndagens lag kan likeledes endres helt til 30 minutter før første start på søndag, dog 

i samsvar med første setning i dette punktet. 

5.4 Starttider og like resultater 

 

a. Starttid 1. dag baseres på resultatlisten fra forrige år, med de beste sist.  
b. Starttid 2. dag skal baseres på resultatet fra første dag, og de beste lagene 

går til slutt med en spiller fra hvert lag i den enkelte gruppe og spiller med 
høyest rangering (spiller nr 1) i siste startgruppe. Ved løpende start fra to teesteder 
starter herrene både fra tee nr 1 og tee nr 10. Damene starter sist fra tee nr 10. 
Shotgunstart anbefales der det er praktisk mulig. Ved shotgunstart kan lederballer 
herrer og damer startes fra henholdsvis hull 1 og hull 10. 

c. Avgjørelser: 
 Beste samlet resultat (siste runde) – for lag 

o Beste tellende single resultat - for spiller 

o Andre-beste tellende single resultat - for spiller 

o Tredje-beste tellende single resultat - for spiller 

o Loddtrekning 

5.5 Opprykk/Nedrykk 

a. Minimum 3 lag må delta i en divisjon for at den skal spilles.  
b. De 6 siste herrelag (plass 13 til og med 18) i 1. divisjon rykker ned til 2. divisjon. De 3 

dårligste damelag (plass 7 til og med 9) i 1. divisjon, rykker ned til 2. divisjon. 
c. De to beste lagene i herreklassen i hhv 2. Div. Avd. A og B på Østlandet rykker opp til 

1. divisjon. Videre vil vinner av 2. divisjon Vest herrer samt vinner av 2. divisjon Nord 
herrer rykke opp i 1. divisjon.  På damesiden vil vinnerlaget fra 2. Div. Avd. A samt 
vinnerlaget fra 2. Div. Avd. B, rykke opp i 1. divisjon.  Videre vil det beste damelaget 
(ett lag) ved å sammenligne 2. divisjon Vest og 2. divisjon Nord, rykke opp i 1. 
divisjon. Her sammenlignes samlet score over banens par – eks +35, ikke lagets 
samlede score da ikke alle baner er par 72 baner. 


