
Lag-NM 2019 

Viktig informasjon om plassering/trekning av spillested for lag i 1. divisjon og 2. divisjon. 

Alle lag er i utgangspunktet kvalifisert til å delta i hhv. Lag-NM, 1. divisjon eller 2. divisjon, på 

bakgrunn av plassering i 2018. Lag som ikke deltok i 2018 plasseres automatisk i 2. divisjon i 2019. 

Lag som er kvalifisert til 1. divisjon 2019 

Divisjonen spilles samtidig to steder, på Utsikten GK og på Hauger GK.  

I tidligere år har alle lag kvalifisert til 1. divisjon blitt trukket (loddtrekning) til det ene eller andre 

spillestedet. Dette har i noen tilfeller slått uheldig ut med tanke på reisevei og reisekostnader. 

Som i 2018 kan lagene i 2019 melde seg på med foretrukket spillested, men hvis det er skjevhet i 

antall lag ut ifra foretrukket spillested på de to spillestedene vil de påmeldte lagene bli prioritert og 

fordelt etter følgende kriterier: 

1) Arrangørklubbens lag får spille på hjemmebane 

 

2) Lag settes opp på det nærmeste spillestedet etter antall kilometer fra klubbens bane til 

spillestedet iht. Google Maps.  

- ikke nødvendigvis på det foretrukne spillestedet 

 

3) Klubb som har både dame- og herrelag i samme divisjon får spille samme sted  

- ikke nødvendigvis på det foretrukne spillestedet 

Eventuelle betraktninger rundt ulike lags ev. spillestyrke tas ikke med i prioriteringen/plasseringen. 

Det kan være ulikt antall lag på de forskjellige spillestedene, men husk at det er begrenset hvor 

mange dame- og herrelag som kan spille på hvert spillested.  

Klubber kan bytte spillested seg imellom 

Klubb/lag som har blitt plassert/trukket på det ene spillestedet kan avtale med klubb/lag som 

har blitt plassert/trukket på det andre spillestedet om å bytte spillested seg imellom. En slik 

avtale gjøres mellom klubbene og de må informere NGF om dette snarest og senest innen 5. 

juli slik at deltagerlistene kan bli oppdatert. 

Øvrige lag trekkes til det ene eller andre spillestedet. 

Lag som er kvalifisert til 2. divisjon 

Divisjonen spilles samtidig tre steder, på Elverum GK, Sandefjord GK og Østmarka GK. 

Som i 2018 kan lagene i 2019 melde seg på med foretrukket spillested, men hvis det er for mange lag 

med foretrukket spillested ett eller flere steder vil lagene bli prioritert og fordelt etter følgende 

kriterier: 

1) Arrangørklubbens lag får spille på hjemmebane 

 

2) Klubb som har både dame- og herrelag i samme divisjon får spille samme sted  

- ikke nødvendigvis på det foretrukne spillestedet 

 

3) Klubber med kortest reisevei prioriteres iht. foretrukket spillested. 

- antall kilometer fra klubbens bane til spillestedet iht. Google Maps 



Eventuelle betraktninger rundt ulike lags ev. spillestyrke tas ikke med i prioriteringen/plasseringen. 

Det kan være ulikt antall lag på de forskjellige spillestedene, men husk at det er begrenset hvor 

mange dame- og herrelag som kan spille på hvert spillested.  

Klubber kan bytte spillested seg imellom 

Klubb/lag som har blitt plassert/trukket på det ene spillestedet kan avtale med klubb/lag som 

har blitt plassert/trukket på det andre spillestedet om å bytte spillested seg imellom. En slik 

avtale gjøres mellom klubbene og de må informere NGF om dette snarest og senest innen 5. 

juli slik at deltagerlistene kan bli oppdatert. 

Øvrige lag trekkes til det ene eller andre spillestedet.  


