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0.0  Innledning 

Klubbserien er seriespillet for norske golfklubber. Hver klubb melder på sine lag og lagene 
spiller hjemme- og bortekamper mot nærliggende klubbers lag. Det spilles matchspill med 
handicap.   
 
Målgruppen for Klubbserien er både erfarne og uerfarne golfspillere, uavhengig av nivå.  
Med spesielt fokus på de som er glade i å konkurrere — kanskje etter tidligere å ha dyrket 
annen konkurranseidrett — og som savner spenningen og intensiteten ved lagspill. 
Tilbakemeldinger fra spillerne er at det er morsomt å spille matchspill, det er morsomt med 
lagspill og det er bra for klubbmiljøet. Alle klubber kan delta 
 
Seriespill og lagspill er en anbefalt konkurranseform i NGFs Sportslig plan, for alle kategorier 
golfspillere. 
  
Klubbserien består i 2017 av 1. og 2. divisjon. 
 
Klubben melder på sine lag til 1. og 2. divisjon (handicapklasser) og rekrutterer spillere til 
lagene sine.  En rekke klubber har mange aktive medlemmer og kan dermed fint delta med flere 
lag i hver av divisjonene. Det er derfor mulig å melde på flere lag i både 1. og 2. divisjon. 
 
Gjennom Klubbserien får klubbens medlemmer: 

- bidra til å fremme klubbmiljøet og tilknytningen til hjemmeklubben, 
- konkurrere sammen med andre medlemmer i samme kategori (spillestyrke), 
- fokus på deltagelse, sportslig utvikling (bli litt bedre) og mestring. 

 
Klubbserien skal primært være sosialt og morsomt, fremme klubbmiljøet, men også ha fokus på 
etikette, regler og resultater (mestring).  
  
Kort oppsummert 1. og 2. divisjon: 

- Klubbserien 1. og 2. divisjon er for klubblag og klubben skal stille med inntil fire spillere 
per lag i hver kamp. 

- Hvert lag spiller inntil fem kamper gjennom golfsesongen.  
- I hver kamp spilles tre matcher, én Four-Ball match og to single matcher med handicap. 
- Tabell, kampoppsett og resultater i GolfBox ligamodul. 
- Klubben som har hjemmekamp skal gi fritt spill for bortelagets spillere. Dersom 

baneselskapet evt. krever baneleie (greenfee), blir det — som i andre lagidretter — 
arrangørklubben som må dekke denne.  

- Det spilles i to divisjoner (klasser), inndelt etter handicap. 
- Alle kampene er terminfestet og spilles på søndager kl. 14.00 (bortsett fra i siste 

serieomgang, 17. september, hvor det spilles fra kl. 13.00). 
- Laget/klubben som vinner sin pulje premieres. 
- Frist for å melde på lagene er tirsdag 2. mai 
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1.0  Viktige forutsetninger 

Klubber som er medlem av Norges Golfforbund kan stille så mange lag de vil i Klubbserien. 
 
I god tid før hjemmekamper, må klubben med hjemmekamp reservere to påfølgende starttider 
iht. terminlisten, og skal tilby fritt spill for inntil fire spillere på bortelaget. 
 
Hvert lag bør oppnevne en kaptein (oppmann), som er lagets kontaktperson overfor 
bortelagene og NGF. Én person kan være kaptein (oppmann) for flere av klubbens ulike lag. 

2.0  Serieoppsettet/spilleformat 

Klubbserien spilles i divisjoner, 1. og 2. divisjon, og spiller puljevis hjemme- og bortekamper 
mot andre klubblag:  

- Klubbenes lag i 1. divisjon er primært for spillere med handicap opp til 12,0 
- Klubbenes lag i 2. divisjon er primært for spillere med handicap 12,1 – 26,0 

 

De påmeldte klubblagene settes opp i geografiske puljer á seks lag (naboklubber) i 1. divisjon og 
2. divisjon. Hvert lag spiller dermed fem kamper i puljespillet, der alle møter alle én gang.  
 
Det gjøres unntak fra antall lag i en pulje dersom det er vanskelig eller upraktisk (for eksempel 
av geografiske grunner) å samle seks lag. Dersom det eksempelvis blir fem lag i puljen, vil det da 
spilles fire serieomganger og nr. 1 og 2 på tabellen etter disse fire serieomgangene møtes til en 
femte «bonuskamp» for å avgjøre puljevinneren. 
 
Spilleformer: 

1. Divisjon:  Hvert lag spiller én Four-Ball match med 9/10 Spillehandicap og to single matcher 
med fullt spillehandicap. 

2. Divisjon:  Hvert lag spiller én Four-Ball match med 9/10 Spillehandicap og to single matcher 
med fullt spillehandicap. 

 
Differanser i Spillehandicap fordeles iht. hullenes indeks på scorekortet. Kapteinen på 
respektive lag avgjør spillernes startrekkefølge, og hvilke to spillere som skal spille Four-Ball 
matchen og hvilke to spillere som skal spille hver sin single match.  
 
Alle matcher går over 18 hull og det spilles fra klubbtee for damer og herrer. Det anbefales 
imidlertid at damer spiller en bane som ikke er lenger enn 4 500 m og herrer 5 500 m.  
Four-ball match og single match er ikke handicaptellende. 
 
En match som er likt etter 18 hull skal deles (uavgjort resultat).  
 
En vunnet match gir matchscore 2-0 
En delt match gir matchscore 1-1 
En tapt match gir matchscore 0-2 
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Matchscoren i de tre matchene summeres og blir lagets kampresultat. I tabellen gir kampseier 
tre poeng, uavgjort ett poeng og tap null poeng. 
 
Eksempel: 
Lag A vant Four-Ball matchen 1/0  Matchscore 2-0 
Lag A vant singlematch 1 med 4/2  Matchscore 2-0 
Singlematch 2 ble delt (uavgjort)   Matchscore 1-1 
 
Kampens resultat ble dermed: 
Lag A vs. Lag B: 5-1 

3.0  Klubblaget 

Klubben stiller lag bestående av fire spillere i hver kamp.  
Det er ingen begrensning på hvor mange spillere som kan spille for laget i løpet av serien 
(sesongen)1, og både damer og herrer kan spille på samme lag. 
 
Samtlige spillere på laget må ha gyldig medlemskap i klubben og ha klubben som sin 
hjemmeklubb. Klubbens bane er lagets hjemmebane, hvor lagets hjemmekamper skal spilles. 
 
Klubbserien er åpen for både amatører og profesjonelle.  

4.0  Alder- og handicapgrenser 

En spiller må ha fylt eller fylle minimum 13 år i 2017 for å spille i Klubbserien 1. eller 2. divisjon. 
Det vil si å være født i 2004 eller tidligere. Minst én av spillerne på laget må ha fylt 18 år. 
 
Øverste handicapgrense for deltagelse i 1. eller 2. divisjon er 36,0.  
 
Alle kampene i Klubbserien spilles med handicap. Det er ikke krav om EGA turneringshandicap.  
 
Man spiller primært i den divisjonen, for det laget man startet sesongen i/spilte sin første kamp 
for, selv om man endrer sitt handicap i løpet av sesongen. Man spiller alltid med dagens 
handicap. Se også nedenfor, muligheter for å spille på andre lag fra klubben i andre divisjoner. 

5.0  Rekruttering av nye spillere gjennom sesongen 

Det er ingen begrensning på hvor mange som kan spille én eller flere kamper for et lag i løpet 
av serien (sesongen). Imidlertid gjelder følgende: 

 
- En spiller med handicap <= 12,0 kan ikke spille for et 2. divisjons lag. 

 
- En spiller med handicap 12,1 - 26,0 kan spille for et 1. divisjons lag, men må da spille ut 

ifra handicap 12,0 
 

                                                 
1 Erfaringen er at mange lag har rundt 8-10 spillere som veksler på å spille for laget 
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- En spiller med handicap 26,1 – 36,0 kan spille for et 2. divisjons lag, men må da spille ut 
ifra handicap 26,0 

6.0  Kapteinens rolle og oppgaver 

Senest to uker før hjemmekamp (men jo før jo bedre) må hjemmelagets kaptein kontakte 
bortelagets kaptein for å bekrefte kampen på den terminfestede datoen og tidspunktet.  
 
Hjemmelagets kaptein må snarest mulig etter kampen registrere resultatet i GolfBox 
(«tastselv»). Tabellene i GolfBox oppdateres deretter automatisk. Kontaktinformasjon til alle 
kapteiner er registrert i Golfbox (under kampoppsettet). 

7.0  Terminliste 2017 (kampoppsett) 

Alle kamper er terminfestet med bane (hjemmelag og bortelag), dato og klokkeslett. Kampene 
spilles i henhold til terminlisten. 
 
Lag med hjemmekamp må reservere et nødvendig antall starttider (to påfølgende starttider pr. 
kamp) samt tilby fritt spill for bortelagets spillere (inntil seks). 
 
Kampdager er søndager fra kl. 14.00. 
 
Dersom det er umulig å spille på den terminfestede banen iht. terminlisten skal følgende 
prinsipper for omberamming av kampen følges (i prioritert rekkefølge): 

1) Kampen spilles på banen, på den terminfestede datoen, men på et annet klokkeslett 

2) Kampen spilles på bortelagets bane, på den terminfestede datoen  

3) Kampen spilles på hjemmelagets bane, før den terminfestede datoen (hengekamper 
tillates ikke)   

4) Kampen spilles på bortelagets bane, før den terminfestede datoen (hengekamper 
tillates ikke) 
 

Hvis ovennevnte fire alternativer ikke er mulig skal kampen deles (uspilt) med kampresultat 3-3.  

8.0  Spille en kamp uten å være fulltallig 

Et lag skal stille til en avtalt kamp selv om man ikke klarer å stille fullt lag (fire spillere), men må 
stille minimum tre spillere for å kunne gjennomføre en kamp.  
 
Eksempel: Hvis kun tre spillere kan stille, spiller én Four-Ball matchen alene. Laget som stiller 
fulltallig spiller på vanlig måte. 

9.0  Lag som ikke stiller opp til en avtalt kamp 

- Dersom et lag melder avbud til en kamp taper det kampen på walk-over (kampresultat 
0-6). 
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- Dersom det usannsynlige skulle skje at et lag ikke møter opp til en avtalt kamp (no 
show) taper det kampen på walk-over (kampresultat 0-6) og fratas samtidig muligheten 
til å vinne puljen. 

10.0  Avbrutt kamp 

 
Dårlig vær: 
Dårlig vær, bortsett fra fare for lyn og torden, er ingen grunn til å avbryte en kamp. En kamp 
som må avbrytes pga. fare for lyn og torden eller pga. at banen stenges i løpet av runden, må 
gjenopptas så raskt som praktisk mulig. Er det umulig å gjenoppta kampen samme dag blir 
kampens resultat basert på stillingen i de ulike matchene da kampen måtte avbrytes. 
 
Dersom banen stenges like før lagene rekker å starte kampen, og det vil være umulig å spille 
den aktuelle dagen, på hjemmelagets eller bortelagets bane, skal kampen deles (uavgjort 3-3). 
 
Mørke: 
Dersom det er stor sannsynlighet for at man ikke rekker rundt alle 18 hullene før det blir for 
mørkt, skal lagene før start på hull 1, bestemme og bli enige om hvor mange hull som skal 
spilles.  
 
Altså, dersom man litt pessimistisk antar at man ikke rekker å spille mer enn 14 hull, 
bestemmer man at matchen skal stoppes etter hull 14, og stillingen da blir resultatet i matchen.  
 
Matchen er dermed ferdig, selv om det er såpass lyst at man kanskje kunne ha klart å spille ett 
eller flere hull. 

11.0  Startkontingent og greenfee 

Startkontingenten for å melde på lag i Klubbserien 1. og 2. divisjon er kun kr. 750,- for ett lag, 
kr. 1 250,- for to lag og deretter kr. 250 per ytterligere lag. 
 
Startkontingenten går til å dekke administrasjon av Klubbserien og premier.  
 
Klubben til laget med hjemmekamp skal tilby fritt spill for bortelaget (inntil fire spillere).  
 
Påmeldingen er bindende og NGF fakturerer klubben for antall påmeldte lag, etter 
påmeldingsfristen (2. mai). 

12.0  Fordeling av Spillehandicap i matchspill 

Fourball-match (se også regel 30) 
Spilleren med det laveste Spillehandicapet, må spille fra scratch, og må gi handicapslag til de tre 
andre spillerne basert på 9/10 av differansen mellom Spillehandicapene. Se også vedlegg 1. 
Single match: Spilleren med det høyeste Spillehandicapet får hele differansen mellom 
Spillehandicapene. Se også vedlegg 1 
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13.0  Kontroll av handicap 

Før en kamp starter må spillerne dokumentere korrekt handicap (som benyttes for å lese av 
Spillehandicap i slopetabellen) overfor hverandre. 
 
Dette gjøres enten i forbindelse med registreringen før start eller ved å fremvise handicapbevis. 
Sistnevnte er enkelt å skrive ut fra www.golfforbundet.no/verify 
 
En spiller som ikke kan dokumentere sitt handicap før start, får allikevel spille kampen, men må 
da spille med Spillehandicap 0 (null). 
 
NB! Det er ikke krav om EGA turneringshandicap for å spille i Klubbserien. 

14.0  Rapportere kampresultat 

Hjemmelagets kaptein registrerer resultatene i GolfBox («tastselv»).  
 
I terminlisten har hver kamp et konkurransenummer/kampnummer. Dette nummeret tastes 
inn og deretter fyller man ut den elektroniske rapporten i GolfBox. Tabellene oppdateres så 
automatisk.  

15.0  Påmeldingsfrist 2016 er tirsdag 2. mai 

Vi oppfordrer klubbene til å melde på alle sine lag snarest mulig.  
 
Trekning av årets puljer og kampoppsettet gjøres uke 18 og alle påmeldinger må være NGF i 
hende senest før dette.  
 
Påmeldingen gjennomføres elektronisk ved å TRYKKE HER! 
 
eller kopiere følgende link til nettleseren din: 
https://response.easyresearch.se/s.asp?WID=1098920&Pwd=84596419 
 
Påmeldingen er veldig enkel å gjennomføre, men ha følgende opplysninger klart på forhånd: 

 
- Antall lag som skal meldes på i hhv. 1. og 2. divisjon. 
- Kontaktinformasjon (kontaktperson, navn, telefon og e-post) for hvert lag 

 
Samme person kan være kontakt for flere lag. 
 
Husk at hver klubb kan melde på flere lag i hver divisjon. 

16.0  Kontaktpersoner Klubbserien: 

- Prosjektleder: Jan E. Espelid, 92025820, jan@papaya.no 

- Thore Wilhelmsen, 90151756, thore.wilhelmsen@golfforbundet.no 

http://www.golfforbundet.no/verify
https://response.easyresearch.se/s.asp?WID=1098920&Pwd=84596419
https://response.easyresearch.se/s.asp?WID=1098920&Pwd=84596419
mailto:jan@papaya.no
mailto:thore.wilhelmsen@golfforbundet.no
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17.0 Kampoppsett 2017 — 1. og 2. divisjon 

For lagene i puljer á 6 lag  
 
Hvert lag nummereres 1 - 6, og kampoppsettet blir dermed:  
 
Spilleomgang 1:  Søndag 21. mai kl. 14.00 
lag 1 vs. lag 2  
lag 3 vs. lag 4  
lag 5 vs. lag 6  
 
Spilleomgang 2:  Søndag 11. juni kl. 14.00 
lag 6 vs. lag 1  
lag 2 vs. lag 4  
lag 5 vs. lag 3  
 
Spilleomgang 3:  Søndag 25. juni kl. 14.00 
lag 1 vs. lag 5  
lag 3 vs. lag 2  
lag 4 vs. lag 6  
 
Spilleomgang 4:  Søndag 20. august kl. 14.00 
lag 4 vs. lag 1  
lag 2 vs. lag 5  
lag 6 vs. lag 3  
 
Spilleomgang 5:  Søndag 17. september kl. 13.00 
lag 1 vs. lag 3  
lag 2 vs. lag 6  
lag 5 vs. lag 4 
 
Noen lag får tre hjemmekamper og to bortekamper, og noen lag får to hjemmekamper og tre 
bortekamper. 
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Vedlegg 1:  Hvordan man beregner Spillehandicap i match? 

 

Four-Ball match 
Four-ball er en spilleform hvor to spillere spiller hver sin ball og sammenligner sin beste ball 
mot den beste ballen til to andre spillere. Four-ball match er ikke handicaptellende. 
 
Den av de fire spillerne med det laveste Spillehandicapet, må spille med Spillehandicap = 0 og 
må gi handicapslag til de tre andre spillerne, basert på 9/10 av differansen mellom hans 
Spillehandicap og de andre spillernes Spillehandicap. 
 
NB! Spillehandicap er det man leser av på Slopetabellen, på bakgrunn av sitt handicap (hcp). 
 
Eksempel: 
På den aktuelle banen, fra de valgte utslagsstedene, leser de fire spillerne av hvert sitt 
Spillehandicap på Slopetabellen: 
 
Lag A består av spiller A1 som får Spillehandicap 14 og spiller A2 som får Spillehandicap 19. 
Lag B består av spiller B1 som får spillehandicap 24 og spiller B2 som får spillehandicap 18. 
 
Spiller A1 er dermed den av de fire spillerne med lavest Spillehandicap, og må dermed spille 
med Spillehandicap 0.  
 
Differansen til A2 er 5 slag (19-14). Så tar man 9/10 av 5 = 4,5, som avrundes til 5. A2 får 
dermed Spillehandicap 5. 
 
Differansen til B1 er 10 slag (24-14). Så tar man 9/10 av 10 = 9. B1 får dermed Spillehandicap 9.  
 
Differansen til B2 er 4 slag (18-14). Så tar man 9/10 av 4 = 3,6, som avrundes av til 4. B2 får 
dermed Spillehandicap 4. 
 
Handicapslagene fordeles som følger: 

- A1 får ingen handicapslag. 
- A2 får handicapslag på hullene med indeks 1-5 
- B1 får handicapslag på hullene med indeks 1-9 
- B2 får handicapslag på hullene med indeks 1-4  

 

Single match 
Spiller A har handicap 18,6 og finner sitt Spillehandicap på slopetabellen. Han får 20 slag 
Spiller B har handicap 13,4 og finner sitt Spillehandicap på slopetabellen. Han får 14 slag. 
 
Differansen i Spillehandicap er 6 slag (20-14), Spiller A får dermed 6 slag på spiller B og disse 6 
slagene fordeles på hullene med indeks 1-6. Altså har spiller A slag på spiller B på hullene med 
indeks 1-6.  
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Vedlegg 2:  Anbefalte banelengder/utslagssteder 

 
I Norge spiller vi ofte for lange og for vanskelige baner, ved at vi (av gammel vane?) velger 
utslagssteder for langt bak. I Klubbserien fokuserer vi på spilleglede og mestringsfølelse. Da bør 
vi velge å spille en kortere (og mer tilpasset oss) bane enn det vi kanskje normalt gjør. 
 
Det anbefales på det sterkeste å spille en så kort bane som mulig av to årsaker: spillet går 
raskere og gleden (mestringsfølelsen) blir større. Kanskje blir matchen mer spennende også? 
 
I NGFs Sportslig plan refereres til prosjektet «tee it forward», i regi av USGA og PGA of America.  
Der anbefales banelengder i forhold til hvor lang man klarer å «drive» en ball fra utslagsstedet, 
ikke hva man har i handicap.  
 
NB! Utslagslengdene under er basert på gjennomsnittlig utslagslengde med driver i en runde, 
ikke på den lengste driven i en runde. 
 

Utslagslengde Anbefalt lengde 18-hull 

270 + m 6 900 - 7 100 m 

270 m 6 400 - 6 700 m 

250 m 6 000 - 6 200 m 

225 m 5 600 - 5 800 m 

200 m 5 200 - 5 400 m 

180 m 4 700 - 4 900 m 

160 m 3 900 - 4 100 m 

135 m 3 100 - 3 300 m 

110 m 2 500 - 2 700 m 

90 m 1 900 - 2 100 m 

 

I NGF Klubbserien anbefales at lagets kapteiner blir enige om og eventuelt spiller en kortere 
bane enn «klubbtee».  
 
Selv om man spiller fra utslagssteder lenger frem og «mister» noen slag, kan det godt tenkes at 
man scorer bedre allikevel når banen er bedre tilpasset spillestyrken. 
 
Husk at spilleformene i Klubbserien er ikke handicaptellende. Dermed kan man fokusere på å 
slå motstanderen, og slippe å tenke på poeng og justering av handicap. Da gjør det ingenting 
om vi spiller en kortere og mer tilpasset bane i forhold til spillestyrken. 
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Vedlegg 3:  Ofte stilte spørsmål (Q&A) 

 
Q: Når klubben har med flere lag i en divisjon, kan en spiller veksle mellom å spille for flere av 
disse lagene i samme divisjon? 
A: Ja, det går fint. 
 
Q: Hvordan er reglene for å spille for flere av klubbens lag i forskjellige divisjoner? 
A: Se punkt 5.0 ovenfor 
 
 


