
   
 
Norgescup har nå skiftet navn til Garmin Norgescup og NGF er stolte over å ha med Garmin på laget. 

Garmin Norgescup 2017 består av totalt syv turneringer og i tillegg til ny tittelsponsor har det skjedd 

mye med Norgescupen i forhold til i fjor. 

Målgruppen til Garmin Norgescup er primært spillere som er eldre enn junioralder som ønsker å 

konkurrere på et høyt nasjonalt nivå samt spillere som ønsker å utvikle seg til å kunne ta steget opp 

til et høyere internasjonalt nivå, f.eks. Nordic League og LET Access. Turneringene er også åpne for de 

beste juniorene på Srixon Tour U19.  

Høsten 2016 startet NGF arbeidet med å revitalisere Norgescupen og målet var «mer attraktive 

turneringer». 

Det er gjennomført en større spørreundersøkelse overfor spillerne i 2016, men også overfor en 

større gruppe potensielle spillere (som ikke deltok i 2016). I tillegg er Norgescupen diskutert i 

spillerrådet og inngående jobbet med i NGFs faggruppe turnering. Det er dermed lagt et godt 

grunnlag for de endringene som er gjort, og vi håper at dette vil føre til at Garmin Norgescup blir 

attraktive turneringer, der enda flere gode spillere vil være med på å heve det idrettslige nivået.  

Basert på spørreundersøkelsene og diskusjoner vet vi at: 

- Mange er interessert i å spille, men få spiller, eller har mulighet til å spille mye 

- De fleste spillerne dekker kostandene for deltagelse selv 

- Det har ikke vært tilrettelagt for at gode spillere (som hever nivået) har kunnet delta 

sporadisk 

Hva er nytt i 2017? 

- Høyere rangering på OoM blir viktigere enn en lavere rangering på OoM 

- Gode spillere kan melde seg på uavhengig av ranking eller tidligere deltagelse fordi ca. 40% 

av startfeltet tas ut etter lavere handicap. 

- Bedre ramme rundt turneringene og mål om mer oppmerksomhet 

- Stort fokus på å få med flere damer 

- Handicapgrense 4,4 for herrer og 6,0 for damer. 

I hovedsak gjelder følgende kvalifiseringsprinsipper til Garmin Norgescup 

- WAGR 

- Et antall spillere innenfor topp X på Garmin Norgescup OoM 

- Lavere EGA turneringshandicap 

- Region Tour  

 

Hvordan vil dette fungere i praksis? 

- Collegespillere og andre som presterer i internasjonale turneringer kommer inn i «WAGR 

kvoten» 

- Spillere som presterer på Garmin Norgescup kommer inn i «OoM kvoten» 

- Spillere som er mindre aktive fra uke til uke, men som likevel holder et så høyt nivå at de gir 

de mest aktive god matching kommer inn i «handicap kvoten» 

- De beste fra Region Tour, som ikke allerede er kvalifisert over, kommer inn i «Region Tour» 

kvoten.  

 



   
 
 

Dette betyr i praksis at de beste spillerne til enhver tid kan delta på Norgescup, uavhengig av hvor 

ofte og når de kan delta.  

 

Et ønske som kommer fra mange er «pengepremier og bedre baner». 

I Norge er pengepremier utfordrende å finansiere, og vi har derfor valgt å prioritere finansiering av 

de norske Nordic League turneringene.  

Bedre baner oppfylles regelmessig ettersom Norgescupen rullerer på mange forskjellige baner fra år 

til år. Garmin Norgescup kommer dermed innom alle «egnede» banene i Norge fra år til år. 

 

Turneringsbestemmelser og informasjon. 

Det er i første omgang publisert ett dokument om Garmin Norgescup. Her finner man både viktig og 

nyttig informasjon. Dokumentet som heter «turneringsbestemmelser» forklarer viktige 

bestemmelser og rutiner og hva man som spiller må tenke på og være nøye på. Det aller meste er 

kjent fra før, men dokumentet er forsøkt skrevet på en slik måte at det skal være enklere å sette seg 

inn i hvordan det er og hvorfor det er slik.  

 

Informasjon og kommunikasjon med spillerne og lederne er veldig viktig, men også veldig 

utfordrende. I forbindelse med golfturneringer for elitespillere er det mange regler, bestemmelser, 

rutiner, tidsfrister og annet å forholde seg til og det er vanskelig å ha full oversikt til enhver tid. 

 

Fortsatt vil e-post til spillerne (til den e-post adressen som er registrert på spillerens profil i GolfBox) 

og Facebook være de to viktigste informasjonskanalene. Vi jobber også med et Garmin Norgescup 

nyhetsbrev (som man kan abonnere på og få på e-post) og en abonnementsløsning hvor 

foreldre/ledere kan motta den samme informasjonen som sendes til spillerne i forbindelse med hver 

turnering. Dette kommer vi tilbake til når det nærmer seg sesongstart. Å abonnere på nyhetsbrev 

eller spillerinformasjon blir selvsagt gratis. 

 

På Garmin Norgescup er det et begrenset antall plasser i hver turnering og for alle spillere som 

ønsker å utvikle sin golf for å kunne konkurrere på Garmin Norgescup i fremtiden er det Region Tour 

som gjelder. For juniorene er det Srixon Tour U19 som gjelder. 

 

Vi ser frem til en ny og spennende golfsesong og gleder oss til Garmin Norgescup. 

 

Med vennlig hilsen Norges Golfforbund. 


