
Endring i Lag-NM fra 2020 
 

Etter sportslige hensyn slås dagens to geografiske 1. divisjoner sammen til én nasjonal 1. divisjon. 

Dette vil både medføre økt sportslig konkurranse i de to øverste divisjonene (Lag-NM og 1. divisjon) 

og mange lag vil unngå praktiske og økonomiske utfordringer når mange lag må delta i en annen 

geografisk 1. divisjon enn den nærmeste og mest praktiske.  

 

Noen nøkkelpunkter: 

• Antall 1. divisjoner reduseres fra to til én.  

• Antall 2. divisjoner økes fra tre til fire eller fem. 

• Antall herrelag i Lag-NM og 1. divisjon reduseres fra 16 til 14. Dette for en mer smidig 

gjennomføring av singlerunden siste dag. 

 

Med utgangspunkt i antall påmeldte lag til Lag-NM 2019 ser Lag-NM 2020 slik ut: 

 

Damer 
 

Lag-NM 2020: 

• Lag-NM, inntil 8 lag 

• 1. divisjon, inntil 8 lag 

• 2. divisjon, inntil 8 lag 

• 2. divisjon, inntil 8 lag 

• 2. divisjon, inntil 8 lag 

 

Kvalifisering til Lag-NM 2020, basert på resultatene i 2019: 

• Fra Lag-NM Stavanger: De 6 beste 

• Fra 1. divisjon Utsikten: Vinner 

• Fra 1. divisjon Hauger: Vinner 

 

Kvalifisering til 1. divisjon 2020, basert på resultatene i 2019: 

• Fra Lag-NM Stavanger: Plass 7 og 8 

• Fra 1. divisjon Utsikten: Nr. 2 

• Fra 1. divisjon Hauger: Nr. 2 

• Fra 2. divisjon Sandefjord: Vinner 

• Fra 2. divisjon Østmarka: Vinner 

• Fra 2. divisjon Elverum: Vinner 

Ytterligere ett lag fra 1. divisjon 2019 beholder plassen i 1. divisjon 2020 og dette bestemmes ut ifra 

deltagelse 2019. 

 

Kvalifisering til 2. divisjon 2020, basert på resultatene i 2019: 

• Nr. 3 og dårligere i 1. divisjon på hhv. Utsikten og Hauger. 

• Alle lag i 2. divisjon i 2019 som ikke rykket opp. 

• Alle lag som ikke deltok i 2019.  

 

 

 



Herrer 
 

Lag-NM herrer 2020: 

• Lag-NM, inntil 14 lag 

• 1. divisjon, inntil 14 lag 

• 2. divisjon, inntil 16 lag 

• 2. divisjon, inntil 16 lag 

• 2. divisjon, inntil 16 lag 

• 2. divisjon, inntil 22 lag 

 

Kvalifisering til Lag-NM 2020, basert på resultatene i 2019: 

• Fra Lag-NM Stavanger: Nr. 1-10 

• Fra 1. divisjon Utsikten: Nr. 1 og 2 

• Fra 1. divisjon Hauger: Nr. 1 og 2 

 

Kvalifisering til 1. divisjon 2020, basert på resultatene i 2019: 

• Fra Lag-NM Stavanger: Plass 11-16 

• Fra 1. divisjon Utsikten: Nr. 3 og 4 

• Fra 1. divisjon Hauger: Nr. 3 og 4 

• Fra 2. divisjon Sandefjord: Vinner 

• Fra 2. divisjon Østmarka: Vinner 

• Fra 2. divisjon Elverum: Vinner 

Ytterligere ett lag fra 1. divisjon 2019 beholder plassen i 1. divisjon 2020 og dette bestemmes ut ifra 

deltagelse 2019. 

 

Kvalifisering til 2. divisjon 2020, basert på resultatene i 2019: 

• Nr. 5 og dårligere i 1. divisjon på hhv. Utsikten og Hauger. 

• Alle lag i 2. divisjon i 2019 som ikke rykket opp. 

• Alle lag som ikke deltok i 2019.  

 

 

NGF, 28. juni 2019 

 

Med forbehold om endringer i forhold til antall lag som deltar i 2019 og antall lag som meldes på i 

2020. 


