INSTRUKS LAGMESTERSKAP 2017
SPILLEFORMAT
Turneringen spilles som Fourball lørdag 12.8 og Singles søndag 13.8. Lagene
spiller 2 Fourball runder første dag, hvor begge teller. På dag 2 teller 3 av 4
singlerunder.
Turneringen ligger i GolfBox som turnering for herrer og damer for hver
divisjon med underliggende avdelinger; totalt 7 turneringer.
REGISTRERING AV SCORE
I fourball føres to scorekort, en for hver spiller på laget. GolfBox skiller selv ut
det beste resultatet på hvert hull og det er denne scoren som vil telle. For
arrangør betyr dette at det produseres to scorekort for hvert fourball lag; ett pr
spiller.
Vi spiller Slaggolf (Par + 5). Høyeste score på par 3 hull blir: 8. På Par 4-hull blir
den: 9 og på Par 5 blir den: 10.
STARTLISTER
1. Spillerbytte. Det er anledning til å bytte spillere før start. Innbyttet spiller går
inn på den plass det er byttet med. Beskjed må imidlertid gis
arrangør/turneringsleder så snart som mulig, senest VED INNSJEKK LØRDAG
MORGEN.
Det presiseres at det i år gis anledning til å benytte forhåndspåmeldt reserve.
Om ikke dette er gjort er det de 4 spillerne som utgjør laget på dag 1 også må
representere laget på dag 2.
Dersom en spiller melder forfall, kan laget gjennomføre turneringen med 3
spillere.
2. Startliste Fourball. Vi spiller fra to teesteder med ett Fourball-lag fra den
enkelte klubb på hull 1 og det andre Fourball-laget fra hull 10.
3. Startliste Singles. Startlisten for Singles på dag 2 genereres med oppsetning
av lagets spillere rangert etter handicap, med laveste handicap sist.
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Startlisten er basert på Leaderboard etter dag 1. Vi spiller fra to teesteder med
første start kl 0900. På søndag vil de 12 beste herrelagene gå fra hull 1. De
dårligst plasserte går først og de beste sist. De 4 dårligst plasserte herrelagene
går først fra hull 10 etterfulgt av de 8 damelagene.
Det gis anledning til å tilpasse dette i henhold til den praktiske gjennomføring
på den aktuelle bane.
PREMIERING
Vinnerlagene i 1.div får Claret Jug Vandrepokal + 1 NSG plakett til odel og eie.
Spillerne får premiesjekker: Verdi kr 300x4. Lag nr 2 og 3 i 1.div får plaketter
samt premiesjekker: Verdi kr 250x4 og kr 200x4. De 3 beste lagene i 2.div får
plaketter samt premiesjekker: Verdi: kr 250/200/150. De 3 beste lagene i 3 .div
får plaketter samt premiesjekker: Verdi: 200/150/100.
Det blir i tillegg individuell premiering i form av en premiesjekk på: kr 300.- til
beste dame og beste herrespiller i singles på dag 2.
GREENFEE OG STARTKONTINGENT
Startavgiften er: kr 960.- pr lag for hele turneringen. Greenfee (GF) er: kr 300.pr dag pr spiller, totalt kr 600.-. GF er lik på alle arrangementssteder.
Arrangørklubbene bør forberede kvittering for de klubbene som betaler
greenfee og evt startkontingent samlet. Forbered også kvittering for andre som
evt får utgiftene sine refundert i ettertid. Noen klubber har betalt startavgiften
på forhånd.

NSG, den 25.7.2017
Asle P Johansen
NSG Turneringskomité
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