
Uttak/kvalifisering til lag-NM 2022 for 
Bjaavann GK 
 

Tidspunkt og spillested 
• Lag-NM junior (1. divisjon) – Hauger GK 30. juni – 1. juli (5 gutter, 3 jenter) 

o Spilles 3 runder over 2 dager 

• Lag-NM damer (1. divisjon) – Stiklestad GK 15. – 17. juli (3 damer) 

o Spilles 5 runder over 3 dager 

• Lag-NM herrer (2. divisjon) – Utsikten GK 16. – 17. juli (5 herrer) 

o Spilles 3 runder over 2 dager 

• Lagmesterskapet for Norsk Seniorgolf – [3 baner] 17. – 18. september (4 spillere x 3 lag) 

o Spilles 2 runder over 2 dager 

 

Hvem kan melde seg på kvalifiseringen? 
• Du må være hovedmedlem (med spillerett) i Bjaavann GK 

• Du må ha anledning til å spille på tidspunktet for lag-NM 

• Må være født i 2009 eller tidligere 

For junior gjelder i tillegg følgende: 

• Må være født i 2003 – 2009 

For lagmesterskapet til Norsk seniorgolf må du være medlem av NSG (koster 835 kr i 2022) 

 

Påmeldingsfrist til kvalifisering – fredag 13. mai 
 

Uttakskriterier 
Spillerne blir rangert ut fra følgende kriterier i rekkefølge: 

Junior 
1. Srixon Tour OoM 2022 

2. Resultater i kvalifiseringsturneringene 

 

Herrer/Damer 
1. Garmin Norgescup OoM 2022 – topp 35 

2. Resultater i kvalifiseringsturneringene 

3. To spillere (en spiller for damer) kan tas ut på skjønn 

▪ Det er sportslig utvalg som gjør den skjønnsmessige vurderingen 

 

Senior 
Uttakskriteriene er ikke klare ennå. 

 

  



Kvalifiseringsturneringer 
Det er tre turneringer som til sammen utgjør kvalifiseringsturneringene for lag-NM 2022. Alle de tre 

turneringene er separate turneringer for alle medlemmer med egen premiering. Spillere som er 

påmeldt lag-NM kvalifiseringen vil settes i egne flighter og spille fra angitt teested. Du finner detaljer 

rundt poengberegning for kvalifiseringen under. 

Nr Dato Turnering Egen informasjon for lag-NM kvalspillere 

1 14. mai Bjaavann Challenge 2022 18 hull fra tee 64 (herrer) og tee 56 (damer) 

2 6. juni GoldenChild Open 18 hull fra tee 61 (herrer) og tee 52 (damer) 

3 19. juni Sørlandstour 18 hull Sørlandstour (61/52) + 18 hull etter premieutdeling 

 

Poengberegningen gjøres på følgende måte: 

• Poeng per runde = 20 – antall slag over par 

1. En spiller som går 80 får altså 20 – 8 = 12 poeng for denne runden 

2. Merknad: Går du under par får du mer enn 20 poeng (68 slag = 20 – (-4) = 24 poeng) 

• Den beste poengsummen fra de to første 18-hulls-turneringene er tellende 

• Begge poengsummene fra 36-hulls-turneringen er tellende 

• Eksempel: 

1. Spiller A går følgende runder: 85, 79, 82, 76 = (20 – 7) + (20 – 10) + (20 – 4) = 39 p. 

2. Spiller B går følgende runder: --, 77, 79, 73 = 47 poeng 

3. Spiller C går følgende runder: --, --, 70, 72 = 42 poeng 

 

Svært gode enkeltrunder i kvalifiseringen kan vektlegges i den skjønnsmessige vurderingen 


