
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
Spill ”Ukens bane” hjemme og kvalifiser deg til NSG 
Innemesterskap 3. mars. 
 
Fra uke 2 i 2018 kan du kvalifisere deg til ”NSG Innemesterskap 2018” ved å 
spille på din egen ”hjemmebane”. Samme bane som ligger i GolfBox som NSG 
Vinterserie på Toppgolf blir”Ukens bane”,  
Du melder deg på som vanlig, men i merknadsfeltet skriver du hvilket 
Inndørssenter du velger å spille. Dspiller når det passer innenfor tidsfristene 
og leverer scoren enten til ditt lokale Innendørssenter, eller til NSG. 
Har du tid og anledning til å samle scorene for spillerne på ditt innendørssenter send 
henvendelse til espen@seniorgolf.no så får du administratortilgang og passord. 
 
Order of Merit opprettes og det er summen av slag som benyttes. Lavest sum for 
fire av åtte runder teller. De åtte beste er kvalifisert til NSG Innemesterskap 2018 
 
NSG ”Ukens bane” starter, på The Judge tirsdag 9. januar, kl 09:00.  
Siste frist for innlevering av score er søndag 14. Januar kl 16:00 
Påfølgende tirsdag åpner vi en ny ”Ukens bane” med innleveringsfrist for score påfølgende 
søndag kl 16:00 
 
Pris 
Deltakeravgift for NSG ”Ukens bane” koster kr 250,- betales til NSGs konto: 1720.21.47615 
merket “NSG Vinterserie”.  
Spilleavgift på ditt lokale innendørssenter betaler du selv, men om dere er flere som ønsker å 
spille på samme tid, kan dere kanskje oppnå en hyggelig avtale om pris. 
 
Premiering 
Her uke premieres beste spiller i klasse A og klasse B med en gavesjekk på kr 250,- 
Arr.com forbeholder seg retten til å utvide premieringen om det blir overveldende deltakelse. 
 
KORTFATTET REGELVERK: 
Netto slagspill i 2 klasser. Klasse A opp til 69 år, klasse B 70+. Spillere kan uansett alder 
velge å spille i klasse A. 
I første turnering starter man med 50 % av gjeldene utehcp. 
 
Resultat over 36 Stableford-poeng gir 0,3 i nedskriving pr poeng over 36. Resultat under 33 
Stablefordpoeng medfører uansett 0,1 i oppskriving. 
Hcp justeres av turneringsadministrator etter hver spilte runde og nytt Hcp legges inn i 
Golfbox til neste turnering. 
 
Simulatorene settes opp uten «Boost» og for brutto slagspill. Vi spiller med given 2,44 m på 
putting, og vi kan putte foran matta dersom vi er på greenen, ellers må vi alltid putte fra 
matta.  
Herrer spille fra Amatør utslagssted, Damene spiller fra Damer. 
Slagene noteres på score-ark og tastes inn i GolfBox etter hver runde.  
 



De fire beste resultatene teller i «Order of Merits». 
 
Påmelding på vanlig måte i GolfBox, turneringene blir lagt ut på NSGs kalender.  
Link til påmelding i GolfBox:  
 
http://golfbox.no/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected=%7BCC74A204-A100-4547-
9A48-63BF5E02C2D2%7D&language=1044&#/customer/154/schedule 
 
NSG Innemesterskap 2018 
Lørdag 3. mars 2018 kl 13:00 på Toppgolf, Griniveien 363, 1356 Bekkestua,  
arrangeres "NSG Innemesterskap 2018" for senior 50+. Maks antall deltakere er 44.  
Klubber og innendørssentre i Østlandsområdet er invitert til å stille med to deltakere hver. 
For å finne ut hvem som skal representere deres klubb eller senter kan dere benytte et 
eksisterende seriespill eller lage et eget for seniorer.  
 
Påmelding av kandidater/reservasjon av plass til ”NSG Innemesterskap 2018” kan sendes 
allerede nå til mailto:espen@seniorgolf.no eller senest 23.02.18. 
Deltakelse koster kr 450,- pr spiller, som betales til NSGs konto:  1720.21.47615 merket 
“NSG Innemesterskap 2018” og navn på klubb/senter. 
 
Alle kan lage egen Senior Vinterserie 
Det er fritt frem for klubber og golfsentre til å gå sammen og lage et seriespill for seniorer 
med mål om å få frem to kandidater for deres klubb/senter. 
 
Vinn gratis opphold og deltakelse under ”Vårspretten” 
Vinneren av NSG Innemesterskap 2018 får i tillegg til pokal, heder og ære også tre dagers 
opphold Bryne Kro og Hotel, og får delta fritt på alle turneringer under NSGs ”store vårslepp” 
Vårspretten i Stavanger i slutten av april. 
  
Denne informasjon er sendt til alle innendørs golfsentre og golfklubber v/NSGs Klubbkontakter i 
Østlandsområdet. Vi oppfordrer disse til ”lokal” dialog både med hverandre og klubbens seniormedlemmer, slik at 
vi sammen kan legge litt ekstra motivasjon til golfgleden også i vinterhalvåret.  
Aktuelle ”Golfssenter” og Klubbkontaker finner du på NSGs hjemmeside - Turneringer – Vinterserien.  



       
 

Reglement NSG Vinterserie 
2017/2018  

På Toppgolf blir det fra tirsdag 31. november, og hver tirsdag frem til finalen 3. mars, 
arrangert "NSG Vinterserie" for seniorer. 
Der kan du spille om å representere Toppgolf eller hjemmeklubb i finalen.  
Deltakelse i NSG Vinterserie koster kr 250,- Betales til NSGs konto: 1720.21.47615 
merket “NSG Vinterserie”.  
Spilleavgift på Toppgolf kr 265,- pr gang ink. kaffe og vaffel. 
 
KORTFATTET REGELVERK: 
Netto slagspill i 2 klasser. Klasse A opp til 69 år, klasse B 70+. Spillere kan uansett 
alder velge å spille i klasse A. 
I første turnering starter man med 50 % av gjeldene utehcp. 
 
Resultat over 36 stablefordpoeng gir 0,3 i nedskriving pr poeng over 36. Resultat 
under 33 stablefordpoeng medfører uansett 0,1 i oppskriving. 
Hcp justeres av turneringsadministrator etter hver spilte runde og nytt Hcp legges inn 
i Golfbox til neste turnering. 
 
Simulatorene settes opp uten «Boost» og for brutto slagspill. Vi spiller med given 
2,44 m på putting, og vi kan putte foran matta dersom vi er på greenen, ellers må vi 
alltid putte fra matta.  
Herrer spille fra Amatør utslagsted, Damene spiller fra Damer. 
Slagene noteres på score-ark og tastes inn i Golfbox etter hver runde.  
 
De fem beste resultatene teller i «Order of Merits». 
 
Påmelding på vanlig måte i Golfbox, turneringene blir lagt ut på NSGs kalender. Link 
til påmelding i GolfBox:  
 
Plassering av ball. 
Pga ulike oppsett av matter på de forskjellige simulatorene for rough, sand oa. Gjelder følgende regler 
når simulatoren sier ballen ligger på: 
Ball i greenbunker slippes fra knehøyde, plasseres dersom fairwaybunker. 
Ball beliggende i alle andre områder enn fairway, semigreen eller green spilles fra rough. 
Putting på green foran matten. Fra semigreen eller fairway på fairway-matten. 

Vi ønsker lykke til.... 


