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Generelt 

Lag-NM arrangeres i samarbeid mellom NGF og golfklubbene og er forbundsturneringer.  
NGFs regelkort 2018 skal benyttes i alle divisjoner. 
 
Målsetningen med Lag-NM er å kåre Norges beste klubblag for damer og herrer.   
 
Lag-NM for damer består av divisjoner med maksimum 8 lag i hver avdeling hvor høyeste 
divisjon heter Lag-NM, deretter Lag-NM 1. divisjon med to avdelinger og Lag-NM 2. divisjon 
med tre avdelinger 
 
Lag-NM for herrer består av divisjoner med maksimum 16 lag i hver avdeling hvor høyeste 
divisjon heter Lag-NM, deretter Lag-NM 1. divisjon med to avdelinger og Lag-NM 2. divisjon 
med tre avdelinger 
 
Lag som tidligere ikke har deltatt, eller som ikke deltok i foregående år, plasseres automatisk i 
laveste divisjon i regional avdeling neste gang laget meldes på.  

Endring i antall spillere i Lag-NM damer fra 2021 

NGFs styre besluttet på styremøte 19. januar 2018 å utsette kravet om at laget i Lag-NM damer 
fra 2019 skal ha like mange spillere som laget i Lag-NM herrer.  
 
Dette betyr følgende: 
Lag-NM damer (øverste divisjon): antall spillere skal være minimum tre og maksimum fem i 
2018 - 2020. Fra 2021 skal også laget i Lag-NM damer (øverste divisjon) ha minimum fire og 
maksimum fem spillere (slik som Lag-NM herrer i alle divisjoner). 
 
For damer 1. og 2. divisjon gjøres ingen endringer. Se punktet «antall spillere på laget» lenger 
ned. 

Endringer i divisjoner/avdelinger fra 2019 

NGF planlegger en endring i Lag-NM strukturen fra 2019 ved at dagens to geografiske 1. 
divisjoner slås sammen til én nasjonal 1. divisjon. Begrunnelsen for dette er å unngå ulike 
praktiske og økonomiske utfordringer for klubbene i forhold til hvilke lag som skal spille i den 
ene eller andre geografiske 1. divisjonen.  
 
Fra og med 2019 endres derfor antall divisjon/avdelinger og lagenes plasseringer i de ulike 
divisjoner/avdelinger i 2018 angir hvilken divisjon/avdeling laget skal spille i 2019. Mer 
informasjon om dette publiseres før Lag-NM 2018 spilles. 

Arrangørklubber 

Vinner av Lag-NM skal arrangere Lag-NM påfølgende år. Det skal alternere mellom vinnende 
dame- og herrelag. Damelaget som vinner i 2018 skal arrangere Lag-NM 2019. Dersom vinneren 

https://www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/golfreglene-lokale-regler-og-regelkort
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har en 9-hulls bane skal neste lag på resultatlisten i dameklassen med en 18-hulls bane overta 
arrangementet. Dette er fordi en 9-hullsbane har for liten kapasitet til å arrangere. Arrangører i 
lavere divisjoner søker om tildeling og må selv ha deltagende lag i den aktuelle divisjon. 

Påmelding av lag – påmeldingsfrist er fredag 15. juni 

Alle klubber må melde på sitt/sine lag innen påmeldingsfristen og påmeldingen er bindende. 
 
Påmeldingen skal gjøres på et eget elektronisk påmeldingsskjema på NGFs hjemmesider 
www.golfforbundet.no  
 
Etter påmeldingsfristen plasseres laget i den divisjonen og avdelingen de kvalifiserte seg for 
gjennom spill i 2017.  
 
Dersom et kvalifisert lag ikke er påmeldt innen påmeldingsfristen kontakter NGF andre lag for 
frivillig opprykk til høyere divisjon. 
 
NB! Golfklubb som stryker sitt lag etter påmeldingsfristen blir fakturert full startkontingent. 
 
Et lag som har glemt å melde seg på innen påmeldingsfristen kan melde seg på etter 
påmeldingsfristen, men blir da plassert i en avdeling i laveste divisjon forutsatt at det er en 
ledig plass et spillested. Er det ingen ledig plass kan laget bli plassert på en reserveliste. 
Påmelding etter påmeldingsfristen gjøres på e-post til turnering@golfforbundet.no  

Betaling av startkontingent 

Startkontingenten er kr. 3.600,- for herrelag og kr. 2.700,- for damelag, uavhengig av i hvilken 
divisjon laget spiller.  
 
Etter påmeldingsfristen mottar de påmeldte klubbene en faktura fra NGF på startkontingenten 
for klubbens påmeldte lag. Husk å betale denne innen forfall. 
 
Dersom faktura på startkontingent ikke er betalt innen forfall tilkommer et gebyr på kr. 500,-  

Påmelding av spillere – påmeldingsfrist er fredag 13. juli 

Frist for å melde på lagets spillere er fredag 13. juli. Skjema (se vedlegg i dette dokumentet) for 
påmelding av lagets spillere skal sendes til arrangørklubben innen denne fristen, både for å 
bekrefte at laget deltar og at laget har spillere som kan delta. Dette er til hjelp for 
arrangørklubben i forberedelse og planlegging. 
 
NB Har ikke laget tatt ut alle sine spillere innen 13. juli skal laget likevel melde på de spillerne 
som er tatt ut samt spillere som kan være aktuelle for laget. 
 

http://www.golfforbundet.no/
mailto:turnering@golfforbundet.no
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Husk at påmeldte spillere pr. 13. juli kan byttes ut helt frem til utgangen av kapteinsmøtet. Det 
vil si at laget har en deadline til utgangen av kapteinsmøtet med og endelig bestemme hvilke 
spillere som skal representere laget i turneringen. 
 
NB! Etter kapteinsmøtet kan laget ikke melde på nye spiller. 

Generelle regler og bestemmelser 

Turneringen spilles etter: 

• Golfreglene gyldig fra 2016 

• Generelle turneringsbestemmelser 2018 del 1 og 2 

• NGFs regelkort 2018 

• EGA Handicap System 2016-2019 

• NIFs bestemmelser om doping – NIFs lov kapittel 12 

• NIFs bestemmelser om barneidrett 

• NIFs sanksjons- og straffebestemmelser – NIFs lov kapittel 11 

• Lokale regler  

 
Alle spillere bør ha nyeste versjon av Golfreglene og utskrift av NGFs regelkort. 

Hvem kan delta i Lag-NM 

Golfklubb tilsluttet Norges Golfforbund (NGF) kan delta med ett damelag i Lag-NM for damer 
og/eller ett herrelag i Lag-NM for herrer. Spillerne på laget må være: 

a) Norske statsborgere, amatører eller profesjonelle, som har gyldig medlemskap i 
golfklubben og har denne som sin hjemmeklubb, eller 

b) Utenlandske statsborgere, amatører eller profesjonelle, som har gyldig medlemskap i 
golfklubben og har denne som sin hjemmeklubb, og som har hatt fast bopel (meldt til 
folkeregisteret) i Norge i minimum 12 måneder før første turneringsdag. 

c) Alle spillerne på laget må være født i 2005 eller tidligere. 
 
Det gis ingen dispensasjoner fra punktene over. 
 
NB! Se også punkt 2.8 i generelle bestemmelser for forbundsturneringer her: 
http://www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/generelle-turneringsbestemmelser 

Spilleform og antall runder 

Turneringene er slagspillkonkurranse uten handicap. Lag-NM og 1. divisjon spiller fem runder 
over tre dager. 2. divisjon spiller tre runder over to dager. 

https://www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/golfreglene-lokale-regler-og-regelkort
https://www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/golfreglene-lokale-regler-og-regelkort
https://www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/generelle-turneringsbestemmelser
https://www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/golfreglene-lokale-regler-og-regelkort
https://www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/golfreglene-lokale-regler-og-regelkort
http://www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/ega-handicap-system
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/niflov/#_NIFLOV121
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/niflov/#_NIFLOV121
https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/niflov/#_NIFLOV094
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/niflov/#_NIFLOV094
http://www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/generelle-turneringsbestemmelser
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Baneoppsett 

I Lag-NM spilles en bane, hvis praktisk mulig, som er inntil ca. 6 300 m for herrer og inntil ca. 
5 550 m for damer.  

I 1. divisjon spilles en bane, hvis praktisk mulig, som er inntil ca. 5 800 for herrer og inntil ca. 
4 800 m for damer. 

I 2. divisjon spilles en bane, hvis praktisk mulig, som er inntil ca. 5 500 m for herrer og inntil ca. 
4 500 m for damer. 
 
TD/turneringsledelsen skal, når banen settes opp, ta hensyn til: 
Startfeltets spillestyrke, banens utforming, antall lag som deltar og spilleforhold. Ovennevnte 
banelengder er veiledende og ikke absolutte. 
 
NB! Kun singlerunden siste dag kan være handicaptellende. 

Informasjon om turneringen  

Senest fire uker før turnering skal arrangørklubben, på sine hjemmesider, informere om 
praktiske opplysninger vedrørende turneringen, etter mal fra NGF. Dette er opplysninger som 
bestilling av starttid for innspill, overnattingsmuligheter og kontaktinformasjon til 
turneringsleder.  

Antall spillere på laget 

Herrelaget skal bestå av minimum fire spillere, maksimum fem spillere (alle divisjoner). 
 
Damelaget skal bestå av: 

- Lag-NM: minimum tre spillere, maksimum fem spillere 
- 1. divisjon og 2. divisjon: minimum to spillere, maksimum tre spillere. 

 
NB! Samtlige spillere på et lag må ha klubben som sin hjemmeklubb. Et eventuelt bytte av 
hjemmeklubb er ikke gyldig før det er angitt i spillerens profil i GolfBox. Les mer om regler for 
bytte av hjemmeklubb på side 12 her 

Minimum antall spillere for å fullføre turneringen  

Herrelag (alle divisjoner): 

• Et lag kan ikke erstatte noen av sine påmeldte spillere etter utgangen av kapteinsmøtet. 

• Et herrelag må ha minimum fire spillere for å kunne spille Foursome rundene, minimum 
to spillere for å kunne spille Four-ball rundene og minimum tre spillere for å spille 
singlerunden. 

• Dersom én eller flere av lagets spillere blir syke, skadet eller av andre grunner ikke kan 
fortsette å spille i turneringen og laget dermed ikke oppfyller kravet om minimum antall 
spillere i hver runde, diskvalifiseres laget og plasseres på sisteplass i turneringen. 

https://www.golfforbundet.no/assets/ngf/files/spiller/turneringer/ega-handicap-system/veiledning_klubber-20_1_2017.pdf
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Damelag – gjelder kun Lag-NM øverste divisjon: 

• Et lag kan ikke erstatte noen av sine påmeldte spillere etter utgangen av kapteinsmøtet. 

• Et damelag må ha minimum to spillere for å kunne spille Foursome rundene, minimum 
én spiller for å kunne spille Four-ball rundene og minimum tre spillere for å kunne spille 
singlerunden. 

• Dersom én eller flere av lagets spillere blir syke, skadet eller av andre grunner ikke kan 
fortsette å spille i turneringen og laget dermed ikke oppfyller kravet om minimum antall 
spillere i hver runde, diskvalifiseres laget og plasseres på sisteplass i turneringen. 

 

Damelag – gjelder kun 1. divisjon og 2. divisjon: 

• Et lag kan ikke erstatte noen av sine påmeldte spillere etter utgangen av kapteinsmøtet. 

• Et damelag må ha minimum to spillere for å kunne spille Foursome rundene, minimum 
én spiller for å kunne spille Four-ball rundene og minimum to spillere for å kunne spille 
singlerunden. 

• Dersom én eller flere av lagets spillere blir syke, skadet eller av andre grunner ikke kan 
fortsette å spille i turneringen og laget dermed ikke oppfyller kravet om minimum antall 
spillere i hver runde, diskvalifiseres laget og plasseres på sisteplass i turneringen. 

Spilleoppsett Lag-NM og 1. divisjon (3 dager) 

 
Dag 1 og 2   
Runde 1/3:  18 hull Foursome   
Runde 2/4: 18 hull Four-ball 
Herrer: fire spillere fra hvert lag spiller i hver runde (totalt to Foursomes og to Four-balls) 
Damer: to spillere fra hvert lag spiller i hver runde (totalt én Foursome og én Four-ball) 
 
Dag 3  
Runde 5:  18 hull single 
Herrer: fire spillere fra hvert lag spiller (de tre beste rundene teller) 
Damer Lag-NM: tre eller fire spillere fra hvert lag spiller (de tre beste rundene teller)  
Damer 1. divisjon: to eller tre spillere fra hvert lag spiller (de to beste rundene teller)  
 
Lagets resultat blir dermed: 
Herrer: lagets sammenlagte resultat fra fire Foursomes, fire Four-balls samt de tre beste 
singlerundene. 
Damer Lag-NM: lagets sammenlagte resultat fra to Foursomes, to Four-balls samt de tre beste 
singlerundene. 
Damer 1. divisjon: lagets sammenlagte resultat fra to Foursomes, to Four-balls samt de to 
beste singlerundene. 
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Diskvalifiserte eller ikke fullførte runder (No Return) som skal medregnes i lagets score, regnes 
som 10 (ti) slag dårligere enn den dårligste gyldige score i den aktuelle runden. 

Spilleoppsett 2. divisjon (2 dager)  
 

Dag 1   
Runde 1: 18 hull Foursome   
Runde 2:  18 hull Four-ball  
Herrer: fire spillere fra hvert lag spiller i hver runde (totalt to Foursomes og to Four-balls) 
Damer: to spillere fra hvert lag spiller i hver runde (totalt én Foursome og én Four-ball) 
 
Dag 2  
Runde 3:  18 hull single   
Herrer: fire spillere fra hvert lag spiller (de tre beste rundene teller) 
Damer: to eller tre spillere fra hvert lag spiller (de to beste rundene teller)  
 
Lagets resultat blir dermed: 
Herrer: lagets sammenlagte resultat fra to Foursomes, to Four-balls samt de tre beste 
singlerundene. 
Damer: lagets sammenlagte resultat fra én Foursome, én Four-ball samt de to beste 
singlerundene. 
 
Diskvalifiserte eller ikke fullførte runder som skal medregnes i lagets score, regnes som 10 (ti) 
slag dårligere enn turneringens dårligste gyldige score i den aktuelle runden. 
 
NGF kan etter påmeldingsfristen gjøre praktiske endringer i Lag-NM i forhold til antall 
avdelinger og/eller antall lag i en avdeling og/eller antall runder som skal spilles i en avdeling.  

Spillerekkefølge / startlister 

Senest 30 minutter etter at lagets siste gruppe har avsluttet dagens spill skal kapteinen levere 
skjema for lagets spillerekkefølge til påfølgende dags runde(r). Kapteinen kan endre lagets 
spillerekkefølge frem til lagets første start i aktuell runde. Endringer meddeles starter som 
noterer endringene på startlisten. Lagets reserve, som ikke står oppført på skjemaet fra kvelden 
før, kan settes inn i stedet for en av spillerne på skjemaet. 

Kapteinsmøte 

Kapteinsmøte avholdes normalt i klubbhuset kl. 19.00 dagen før turneringsstart. Alle kapteiner 
(eller annen utpekt representant for laget) skal møte på kapteinsmøtet. Der vil 
turneringsledelsen gå gjennom turneringsbestemmelser, lokale regler og annen praktisk 
informasjon. I tillegg deles det ut kapteinsskilt og spiller-ID, samt andre skjemaer som 
kapteinene skal fylle ut gjennom turneringen.  
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Reserveliste 

Til Lag-NM utarbeide NGF en deltagerliste/reserveliste basert på forrige års resultater. Ved 
manglende påmelding/strykning vil øverste lag i divisjonen under rykke opp, som rangert på 
listen over kvalifiserte lag. Et lag kan frasi seg slikt opprykk og beholde plassen. Neste lag på 
listen vil da rykke opp. 

Innspill 

Det er fritt innspill for spillere og kaptein fra lag på deltagerlisten, fortrinnsvis dagen før 1. 
runde. 

Startrekkefølge og trekning 

Spillere fra samme lag skal alltid trekkes i påfølgende starter (fra samme utslagssted) i alle 
runder. Det spilles med start fra hull 1 og 10 i alle runder. 
 
Trekningen foretas slik at et lag spiller sammen med det samme laget i begge runder når det 
spilles to runder på samme dag.  
I Foursome trekkes det i 2-baller (fire spillere) 
I Four-ball trekkes det i 4-baller (fire spillere) 
I Singles trekkes det i 3-baller (tre spillere) 
alle med 10 min. startintervall. 
 
Med start fra to utslagssteder (hull 1 og 10) når det spilles to runder på samme dag, trekkes 
lagene slik at dersom et lag starter på hull 1 i første runde, starter de på hull 10 i andre runde, 
og omvendt. Damelagene starter fra samme utslagssted uten fletting mellom herrelag. 
 
I finalerunden starter nederste del av resultatlisten etter forrige runde, fra hull 10, og øverste 
del av resultatlisten etter forrige runde fra hull 1, med en såkalt U-trekning og dame og herrelag 
flettes. Dette medfører normalt noen grupper med to spillere innimellom grupper med tre 
spillere ettersom ikke alle damelagene er tre spillere eller alle herrelagene er fire spillere.  
NB! Spillere fra samme klubb skal ikke spille i samme gruppe i singlerunden. 

Startlister 

Startliste for første og andre spilledag offentliggjøres innen kl. 12.00 dagen før runde 1 med kun 
klubbnavn. Spillernavn settes inn etter kapteinsmøtet, når kapteinen har levert lagets 
spillerekkefølge. 
Startliste med klubbnavn for finalerunde skal offentliggjøres så snart som mulig etter at 
resultatene fra forrige runde er klare. Startlister skal henges opp på informasjonstavle, samt 
publiseres i GolfBox. 

Kapteinen kan gi råd 

I overensstemmelse med anmerkning til regel 8 i golfreglene, skal hvert lag utpeke en kaptein 
som kan gi råd til lagets spillere. En slik person skal gjøres kjent for turneringsledelsen før råd 
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gis. Kapteinen kan være amatør eller profesjonell. Spillende kaptein kan ikke gi råd til andre enn 
sin partner (i Foursome og Four-ball) under eget spill. 
 
Et lag kan kun ha én kaptein om gangen. Kapteinen skal bære kapteinskilt utlevert av 
turneringsledelsen. Et lag kan bytte kaptein når som helst, og må sørge for at ny kaptein overtar 
lagets kapteinskilt for identifikasjon. 
Kapteinen er en del av laget og ethvert regelbrudd begått av kapteinen vil gå utover den/de 
involverte spillerne fra laget. 

Caddie 

Det er tillatt med caddie og det vil si at en spiller kan ha andre caddies enn lagkamerater og 
kapteinen.  
NB! Når en kaptein går caddie kan han/hun ikke være kaptein samtidig. 

Resultatliste og like resultater 

Det spilles et hull for hull omspill kun om førsteplassen i Lag-NM:  
Fra hvert lag i omspill dannes to Foursome par (damer ett), og lagenes score sammenlignes 
etter hvert hull.  
 
Ved like resultater ellers rangeres lagene etter beste ikke-tellende score i singlerunden, se 
eksempler under. 
 

Eksempel herrer (alle divisjoner): 
Lag A sitt resultat i singlerundene: 72-74-78-73, tellende score 219 
Lag B sitt resultat i singlerundene: 73-81-71-75, tellende score 219 
 
Lag A går foran lag B med sin ikke tellende 78 runde som slår Lag B sin ikke tellende 81 runde. 
 
Dersom ”ikke tellende score” er like, går det laget med beste 3. tellende score i runden foran, 
deretter beste 2. tellende score i runden foran, deretter beste tellende score i runden foran. 
Hvis fortsatt like foretas loddtrekning.  
 
Eksempel damer Lag-NM: 
Dersom to damelag har likt tellende resultat etter singlerunden, og lag A har fire spillere som 
har spilt singlerunden (har tre tellende score av fire) og lag B har tre spillere som har spilt 
singlerunden (har tre tellende score av tre), går lag A foran siden lag B ikke har en fjerde ikke 
tellende score å sammenligne.  
 
Dersom to damelag har likt tellende resultat etter singlerunden, og begge lag har tre spillere 
som har spilt singlerunden (har tre tellende score av tre): 
Lag A sitt resultat i singlerundene: 70-73-76, tellende score 219 
Lag B sitt resultat i singlerundene: 73-71-75, tellende score 219 
 
Lag B går foran lag A med sin dårligste score 75 som slår Lag A sin dårligste score 76. 
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Dersom begge lagenes dårligste score er like, går det laget med den beste nest dårligste score i 
runden foran, deretter beste score i runden foran.  
 
Eksempel damer 1. divisjon og 2. divisjon: 
Dersom to damelag har likt tellende resultat etter singlerunden, og lag A har to spillere (har to 
tellende score) og lag B har tre spillere (har to tellende score av tre), går lag B foran siden lag A 
ikke har en tredje ikke tellende score å sammenligne. Ellers samme metode som ovenfor. 

Premiering 

NGF premierer de tre beste lagene i Lag-NM Damer og Lag-NM Herrer med lagpokal og 
individuelle medaljer til odel og eie. Øvrig premiering, samt premiering i 1. divisjon og lavere 
står arrangørklubben for. Normalt skal minimum lag 1-3 premieres. 

Avbruddsprosedyrer 

Lag-NM og 1. divisjon spilles over 5 runder i løpet av 3 dager. 2. divisjon spilles over 3 runder i 
løpet av to dager. 

Dette innebærer tidspress for å fullføre alle runder. For å sikre en god gjennomføring selv om 
det skulle oppstå situasjoner som krever spilleavbrudd, avkortede runder eller avlyste runder, 
må komiteen vurdere og beslutte hvordan turneringen skal avvikles på best mulig måte. 
Intensjonen er å få spilt mest mulig golf i løpet av turneringsdagene, men man må ta hensyn til 
følgende: 

- Hvis man er sikker på at en runde ikke kan gjennomføres over 18 hull kan den kortes 
ned til en fastsatt runde over 9 hull. 
 

- Hvis man er usikker på om det er mulig å gjennomføre en fastsatt runde over 18 hull kan 
den deles opp i to fastsatte runder á 9 hull. 

 
En beslutning om å korte ned en runde fra 18 til 9 hull, eller dele en 18 hulls runde i to fastsatte 
runder á 9 hull, må tas før noen har startet i runden. Hvis noen har startet i runden kan den ikke 
kortes ned eller deles. 
 
Hvis en fastsatt runde er 9 hull må alle lag i samme klasse (hhv. damer og herrer) spille de 
samme ni hullene. Da kan f.eks. damene starte på banens første ni hull og herrene på banens 
siste ni hull, eller omvendt. 
 
Ovennevnte vil medføre en del endringer på en startliste som kan være publisert dagen før. Det 
er derfor viktig at komiteen har god informasjon til lagenes kapteiner. Det er kun lagenes 
kapteiner komiteen skal forholde seg til og informere, ikke enkeltspillere, foreldre eller andre. 
Kapteinen er ansvarlig for å motta informasjon fra komiteen og videreformidle til sitt lag. 
 
Hvis været eller værmeldingen kan tyde på at det ikke er mulig å spille alle de planlagte 
rundene og man er nødt til å avlyse runde(r) (før de er startet), avlyser man først runde 4, 
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deretter runde 3. Dette gjelder turneringer med fem runder. I turneringer med tre runder 
avlyser man først runde 2. 
Det er ønskelig at den siste runden (singlerunden) blir spilt, helst over 18 hull. 
 
Lenger opp i dette dokumentet beskrives rangering av like resultater med følgende setning:  
 
«Ved like resultater ellers rangeres lagene etter beste ikke-tellende score i singlerunden». 
Dersom singlerunden (runde 5) deles i to fastsatte runder á 9 hull (hvis det antas at man ikke 
klarer å fullføre en 18 hulls runde siste dag) anses «singelrunden» å være den siste 
gjennomførte og dermed tellende 9-hulls runden, i praksis runde 6. 
 
Dersom det ikke er mulig å gjennomføre noe spill siste dag (singlerunde), og ingen singlerunder 
(hverken 9 eller 18 hulls runder) er fullført, skal resultatene i den siste fullførte, og dermed 
tellende runden sammenlignes for å rangere lagene:  
 
Dette gjøres på følgende måte (legg merke til at dette må gjøres manuelt da GolfBox ikke er 
programmert for slike avvik):  
 

- Lagenes sammenlagte score i den siste tellende runden sammenlignes. 
- Hvis fortsatt likt sammenlignes lagenes sammenlagte score i den nest siste tellende 

runden. 
- Hvis fortsatt likt sammenlignes lagenes sammenlagte score i den tredje siste tellende 

runden. 
- Hvis fortsatt likt foretas loddtrekning. 

 
Denne metoden gjelder alle delte plasseringer unntatt førsteplassen i Lag-NM (kun øverste 
divisjon). Der skal det spilles et hull for hull omspill, som beskrevet ovenfor i punktet 
«Resultatliste og like resultater». 

EM for klubblag 

Vinner av Lag-NM Herrer kan, for egen regning, representere Norge i EM for klubblag herrer 
(kun amatørspillere) dersom dette arrangeres. Dersom dette laget ikke kan stille går plassen 
videre til neste lag på resultatlisten.  
 
Vinner av Lag-NM Damer kan, for egen regning, representere Norge i EM for klubblag damer 
(kun amatørspillere) dersom dette arrangeres. Dersom dette laget ikke kan stille går plassen 
videre til neste lag på resultatlisten.  

Opp- og nedrykk mellom divisjonene 

Nøyaktig fordeling av opp- og nedrykksplasser vil offentliggjøres før turneringen. Nye lag som 
tidligere ikke har deltatt plasseres automatisk i laveste divisjon. Lag som ikke deltar et år blir 
automatisk plassert i laveste divisjon påfølgende år dersom laget da meldes på innen 
påmeldingsfristen. 



Lag-NM damer og herrer                             
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pr. 20. april 2018 Side 12 av 15 Med forbehold om endring 

 

 

 

Føring av handicap 

Handicaptellende runde (single) føres iht. EGA Handicap System. Four-ball og Foursome er ikke 
handicaptellende spilleformer.  

Diskvalifikasjoner 

1)  Lag som har startet en runde med én eller flere spillere som ikke oppfyller kriteriene for 
deltagelse iht. «Hvem kan delta i Lag-NM» vil bli diskvalifisert og plassert nederst på 
resultatlisten for turneringen.  

2)  Lag som ikke stiller med kaptein, eller annen utpekt representant for laget, på 
kapteinsmøtet uten å ha gitt klar beskjed om dette til turneringsledelsen på forhånd, blir 
diskvalifisert fra turneringen og plassert nederst på resultatlisten for turneringen. 

 
Et lag som diskvalifiseres iht. punkt 1 og 2 over rykker alltid ned. 
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Påmelding av spillere 
 
Klubb: 

 
 

 
Kaptein: 

 
 

 
Mobil: 

 
 

 
NB! Herrelag - fire eller fem spillere. Damelag i Lag-NM øverste divisjon - tre til fem spillere. 
Damelag i Lag-NM 1.– eller 2. divisjon – to eller tre spillere.  
 
Fyll ut spillernes fulle navn, GolfBox nummer, Pro/Am og nasjonalitet hvis annen enn Norsk. 
 
Spiller 1 Navn: 

 

 
Pro: 

  
Am: 

 Nasjonalitet: 
 

GolfBox nummer: 

          - 

Spiller 2 Navn: 
 

 
Pro: 

  
Am: 

 Nasjonalitet: 
 

GolfBox nummer: 

          - 

Spiller 3 Navn: 
 

 
Pro: 

  
Am: 

 Nasjonalitet: 
 

GolfBox nummer: 

          - 

Spiller 4 Navn: 
 

 
Pro: 

  
Am: 

 Nasjonalitet: 
 

GolfBox nummer: 

          - 

Spiller 5 Navn: 
 

 
Pro: 

  
Am: 

 Nasjonalitet: 
 

GolfBox nummer: 

          - 

 
Jeg bekrefter at samtlige spillere har klubben som sin hjemmeklubb og at eventuelle 
utenlandske statsborgere på laget har hatt fast bopel i Norge (dokumentasjon fra 
Folkeregisteret foreligger) i minimum 12 mnd. før første turneringsdag. 
 
Dato: 

  
Signatur: 

 

 
NB! Dette skjemaet må sendes til arrangørklubben senest fredag 13. juli.  
Disse påmeldte spillerne kan endres inntil utgangen av Kapteinsmøtet.
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Lag-NM 
Bruk av spillere i Foursome 
 
Klubb: 

 
 

 
Foursome 1  

Navn: 
GolfBox nummer: 

          - 
 

Navn: 
GolfBox nummer: 

          - 
   

Foursome 2  

Navn: 
GolfBox nummer: 

          - 
 

Navn: 
GolfBox nummer: 

          - 
 
 
 

Dato: 
  

Signatur: 
 

 
Dette skjemaet må leveres til TL senest 30 minutter etter at lagets siste gruppe har avsluttet 
foregående runde.  
 

Lag-NM 
Bruk av spillere i Four-ball 
 
Klubb: 

 
 

 
Four-ball 1  

Navn: 
GolfBox nummer: 

          - 
 

Navn: 
GolfBox nummer: 

          - 
   

Four-ball 2  

Navn: 
GolfBox nummer: 

          - 
 

Navn: 
GolfBox nummer: 

          - 
 
 

Dato: 
  

Signatur: 
 

 
Dette skjemaet må leveres til TL senest 30 minutter etter at lagets siste gruppe har avsluttet 
foregående runde.  
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Lag-NM 
Bruk av spillere Single 
 
 
Klubb: 

 
 

 
 
Lagets 1. starttid 
 
Navn:        GolfBox nummer:            -                   _  
 
Lagets 2. starttid 
 
Navn:        GolfBox nummer:            -                   _ 
 
Lagets 3. starttid 
 
Navn:        GolfBox nummer:            -                   _ 
 
Lagets 4. starttid 
 
Navn:        GolfBox nummer:            -                   _ 
 
 
 
 

Dato: 
  

Signatur: 
 

 
Dette skjemaet må leveres til TL senest 30 minutter etter at lagets siste gruppe har avsluttet 
foregående runde.  
 
 
 


