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Informasjon angående onsdagskvalifisering til  
NM Match 2020 

 

Pt er det 157 påmeldte til Norgesmesterskapet i Match på Atlungstad 25.-27. juni 2020, og 

turneringen har plass til 48 herrespillere og 24 damespillere – totalt 72 spillere. Det er avsatt 

minimum 3 plasser i begge klasser fra onsdagskvalifiseringen, men pr skrivende stund ser det ut til å 

bli flere tilgjengelige plasser i begge klasser. Påmeldte spillere som ikke kommer med via kategoriene 

i kvalifiseringsprinsippene (se bilde nederst i dokumentet), vil på mandag få en epost med lenke til 

påmelding til onsdagskvalifiseringen NB! Man må være påmeldt i NM Match for å kunne melde seg 

på til onsdagskvalifiseringen. 

 

 

Generell informasjon om onsdagskvalifiseringen: 

• 24.06.2020 – start fra kl 0700. 

• 18 hull slagspill. 

• Deltakeravgift: kr 300,- (betales ved påmelding i golfbox) 

• Påmelding: Lenke til påmelding sendes til spillere som ikke kommer med i NM Match 2020 

• Påmeldingsfrist til onsdagskvalifiseringen er torsdag 18. juni kl 12:00, og påmeldingen åpner 

når deltagerlisten til NM Match 2020 er publisert (mandag ettermiddag). 

• Startliste til onsdagskvalifiseringen offentliggjøres mandag 22. juni. 

• Maksimalt antall deltagere 100 spillere 

o Rangering for deltagelse etter påmeldingstidspunkt (førstemann til mølla) 

o Reserveliste rangeres etter påmeldingstidspunkt 

• Krav til deltagelse: 

o Må oppfylle kravene for deltagelse i NM Match 2020 

o Må være påmeldt NM Match 2020 

• Avgjørelser ved like resultater:  

o 1. Matematisk metode 

o 2. Loddtrekning 

• Antall plasser til NM Match 2020 

o Herrer: minimum 3 (klassen skal fylles opp til 48 deltagere blant de som ikke er 

kvalifisert via kategorisystemet) 

o Damer: minimum 3 (klassen skal fylles opp til 24 deltagere blant de som ikke er 

kvalifisert via kategorisystemet) 

• Bindende påmelding – deltakeravgift refunderes ikke med mindre man ikke får plass i 

onsdagskvalifiseringen. 

• Seeding: Spillere fra onsdagskvalifiseringen vil bli seedet sist inn i NM Match 2020, og utfra 

plassering i onsdagskvalifiseringen. 

 

 



   

Sist oppdatert 12.06.2020 kl 11:40  Med forbehold om endringer 
 

 

*For kvalifiseringsprinsipper NM Match 2020 se neste side 

 


