NSG Senior Tour Basics, kortversjon av TB2017

Hvordan ”virker” Senior Tour – egentlig?
Senior Tour er en serie turneringer for kvinner og menn fra året de fyller femti år, som spilles på ca
75 baner fra Mandal i sør til Stiklestad i nord. (Se terminliste på hjemmesiden)
Klasseinndeling 2017 (Felles klasser for damer og herrer.)
Klasse 1: Brutto slagspill «Slag-golf». HCP fra +8 til 6,9
Klasse 2: Brutto slagspill «Slag-golf». HCP fra 7,0 til 10,9
Klasse 3: Brutto slagspill «Slag-golf». HCP fra 11,0 til 14,9
Klasse 4: Netto slagspill «Slag-golf». HCP fra 15,0 til 19,9
Klasse 5: Netto slagspill «Slag-golf». HCP fra 20,0 til 36,0
Klasse 7: ”70-Tour” Netto slagspill «Slag-golf»
Faste klasser i Order of Merit
Spilleren vil fra oppstart av en ny årssesong tilhøre den OoM hcp-klasse som er i henhold til det hcp
spillerens hadde pr 12. Februar 2017. I den enkelte turnering gjennom sesongen deltar spilleren i den
spilleklasse som hcp’et tilsier.
Premiering
I hver turnering premieres 20% av de startende i hver klasse. 50% av startkontingent deles ut i form
av premiesjekker gyldige som greenfee på de fleste golfbaner og i en del proshopper.
Poengberegning
Senior Tour Poeng deles ut i alle turneringer. I bruttoklasser gir spill på banens par: 40 poeng. Hvert
slag over eller under gir 1 poeng i tillegg eller i fratrekk. I tillegg kompenseres for CBA.
Nettoresultat på par gir: 20 poeng i nettoklasser. Hvert slag over eller under gir 1 poeng i tillegg eller i
fratrekk. I tillegg kompenseres for CBA.
Sammenlagt
I hver klasse opprettes en sammenlagtliste (Klassevis OoM) Her teller spillerens 7 beste resultater
gjennom sesongen og de beste i hver klasse inviteres til NSG Landsfinale (Spilles i 2017 på Larvik GK
23.-24. September.) Landsfinalen spilles over to runder og gjennomsnittet av disse to sammen med
de 7 tellende rundene blir spillerens sammenlagtresultat.
Egen Regional OoM
For å sikre 8 spillere i regionene Sørlandet, Stavanger, Bergen, Nordvestlandet og Trøndelag
deltakelse i representasjonsoppgaver opprettes en samlet regional OoM-liste der de fem beste
resultatene teller. Fra brutto og nettoliste tas det ut en spiller til landskampene mot England, Island,
Danmark og Sverige (i denne rekkefølgen).
Om en spiller fra regionlista også er på nasjonal OoM-liste rykker ikke neste regionale spiller opp.
NSG Landsfinale
Ved slutten av sesongen inviteres 100 spillere til finalespill etter følgende kategorier:
(K 1) OoM klasse 1
12 spillere
(K 2) OoM klasse 2
12 spillere.
(K 3) OoM klasse 3
12 spillere
(K 4) OoM klasse 4
12 spillere
(K 5) OoM klasse 5
10 spillere
(K 6) OoM Hordal./Sørl.
4 spillere

(K 7) OoM 70-Tour
8 spillere
(K 8) Landsdelfinale Nord
5 spillere (1 fra hver klasse 1-5)
(K 9) Landsdelfinale Vest
5 spillere (1 fra hver klasse 1-5)
(K 10) Landsdelfinale Sør
5 spillere (1 fra hver klasse 1-5)
(K 11) Landsdelfinale Øst
15 spillere (3 fra hver klasse 1-5)
Landsdelsfinaler er en tilleggsmulighet for å kvalifisere seg til NSG Landsfinale forutsatt at spilleren
har spilt minst 7 registrerte turneringer. Denne mulighet er åpen for alle uavhengig av tilhørighet i
den gjeldende landsdel. (Se også TB2017 43.0 NSG Landsdelsfinaler.)Alle deltakere i alle kategorier
må ha spilt minst 7 registrerte turneringer for å delta.
Lagmesterskap (NSG Senior Lag NM)
Senior Lagmesterskap arrangeres i tre divisjoner. 2. div er delt i to avdelinger, 3. div er delt i fire
avdelinger. 1. div og hver avdeling spilles som atskilte mesterskap på syv baner, én for 1. div, to for 2.
div og fire for 3. div. (Alle lag som har deltatt tidligere: Se pkt 5.2 c.)
1. divisjon består av 16 herrelag og 8 damelag. Tilsvarende oppsett for hver avdeling i 2. og 3. div.
Ved forfall fra lag som har rykket opp fra lavere divisjoner, skal ledige plasser først fylles opp med
laget på 13. plass i den øvre divisjonen; deretter laget på 5. plass i den divisjon opprykket kom fra.
Deretter 14. pl. og 6. pl. osv. Antall lag i hver av de fire avdelingene i 3. div kan utvides ut over 16
herrelag/8 damelag.
Lagene kan bestå av inntil 4 spillere. Alle spiller brutto slaggolf. Angivelse av rangering for like
resultater slik dette er angitt i GolfBox.Det spilles 36 hull over to dager, med en runde på 18 hull hver
dag. Første dag spilles to Fourball. Andre dag spilles 4 singler, hvor de tre beste teller.
Startkontingent pr lag er kr 800,-, pluss kr 160,- pr lag til klubben i arrangørhonorar.
Lagserie Match
NSG Lagserie Match spilles i to divisjoner for Mikslag og en divisjon for Damelag.
Lagene deles i avdelinger på 4 lag som spiller dobbel serie (hjemme og borte).
Hvert lag stiller med 4 spillere i hver kamp. Det er ingen begrensing for hvor mange spillere et lag
kan benytte i serien (totalt 6 kamper). Alle kamper i Lagserien spilles som Matchplay (vunnet hull). I
2017 skal 1.og 2. runde være spilt innen mandag 22. mai, og siste runde innen torsdag 3. august 2016
som er absolutt siste spilledato.
Uttak til representasjonsoppgaver
NSG har ikke et fast landslag, men fordeler sine representasjonsoppgaver pr kvalifisert spiller etter
”grad av utfordring”. Alle oppgaver fordeles slik at en spiller kun får en representasjonsoppgave pr
sesong. (Har du vært med på et Europamesterskap får du ikke spille senere landskamper.)
Uttak til EM-lagene er fra 1.6.16 til 31.5.17 og OoM-listen angir også rekkefølge for uttak:
Damer
ESLGA +65 brutto kl 1-3 Damer
Marisa Sgaravatti Trophy brutto kl 1-3 Damer
Herrer
EGA brutto kl 1 Herrer (se også pkt 7.3 i NSGs Turneringsbestemmelser 2017)
ESGA brutto kl 1 Herrer
ESGA Master brutto kl 1-3 Herrer
ESGA netto kl 1-3 Herrer
ESGA Master netto kl 1-3 Herrer (Gjelder fra uttak 2018)

Uttak til Landskamper – Damer.
Uttak til landskampen mot Island tas ut fra Senior Tour: Order of Merit (OoM) 2 spillere Brutto
Damer klasse 1- 3 og 2spillere Netto klasse 1 – 4, blant de kandidater som ikke deltok i Marisa
Sgaravatti Trophy/ESLGA +65 samme år. De 7 beste resultater gjelder. Uttak: 1. august.
Uttak til landskampen mot Portugal tas ut fra Senior Tour: Order of Merit (OoM) 4 spillere Brutto
Damer klasse 1- 3 og 4 spillere Netto klasse 1 – 4, blant de kandidater som ikke deltok i Marisa
Sgaravatti Trophy/ESLGA +65 og Island samme år.
De 7 beste resultater gjelder. Uttak: Medio desember.
Uttak til Landskamper 2017 - Herrer.
Uttak til landskamper tas ut fra Senior Tour 2017 etter følgende prioritets rekkefølge:
• Landskamp mot England (i England 25. - 27 juli)
• Landskamp mot Island (I Norge 4 damer og 8 herrer medio sept
• Landskamp mot Danmark (i Norge 4. – 6. sept)
Til denne landskampen følger 4 spillere 70+
• Landskamp mot Sverige (i Norge primo sept)
Til denne landskampen følger 4 spillere 70+
Uttak England: 5.7.2017. Øvrige landskamper 1.8.2017. De syv beste resultater er tellende.
Uttaksbaner.
Alle uttaksrunder spilles 18 hull på 18-hulls baner, unntatt 9-hulls banene Molde og Voss.

Representasjonsprogram NSG 2017
Oppgave

Antall

Mars

Juni

Juli

August Sept.

EGA Ind H

2 H (50+)

Østerrike

EGA Lag H

6 H (50+)

Sweden

5.-9.

EGA Lag D

6 D (50+)

Slovakia

5.-9.

ESGA

6+6 H (55+)

Gdansk, PL

ESGA Masters

6+6+4 H (70+/75+)

Tsjekkia

16/20

Marisa Sgaravatti

5 D (50+)

Torino, I

5.-7

ESLGA 65+

4 D (65+)

Torino, I

5.-7

Portugal

12 D (50+)

Portugal

England

6+6 H (50+)

England

Island

4+4 H, 4 D (50+)

Norge

Mid

Danmark

6+6+4 H (50+)

Norge

4.-6.

Sverige

6+6+4 H (50+)

Norge

4.-6.

Nordisk

X+Y+Z (50+)

Norge

15/17

18/23

20/21
25/27

8.-10

Sosiale turneringer
NSG har to Senior Mixed Pairs Championship, en Scramble på Drøbak i juni og en Fourball Slaggolf på
Asker i august, Klasse 1: Senior Fixed Pairs for ektefeller og samboende (NSG medlemmer). Klasse 2:
Senior Mixed Pairs for andre blandede par. Klasse 3: Senior Herrer. (Blåmix)
Partnernes laveste nettoscore blir tellende på hullet, og beste brutto premieres også.

