
Uttak Norgesmesterskapene for lag (Lag-NM) 
 
Fana GK deltar årlig i Lag-NM, både damer, herrer, jenter og gutter. Felles for alle uttak er at vi 
ønsker å sende det beste laget for å representere klubben, uavhengig av alder og hvor man 
spiller til vanlig. Aktiv deltagelse i turneringsspill tillegges betydelig vekt. Det er Fana GKs 
hovedtrener som tar ut lagene, og Fana GK dekker alle kostnader i forbindelse med deltakelsen i 
Lag-NM for kategoriene nevnt over. Dersom du mener at du er en kandidat til Lag-NM, og ikke 
opplever å være «på radaren» er du velkommen til å kontakte Fana GKs hovedtrener. 
 
Junior-lagene 
Uttak til Lag-NM Junior gjøres normalt blant spillere på Srixon Tour, hvor Norges beste juniorer 
konkurrerer. Dersom laget ikke fylles opp blant spillere som regelmessig spiller Srixon Tour, vil 
spill på Narvesen Tour bli lagt til grunn. For øvrig kan treneren noen ganger gjøre vurderinger 
mht. spillere med potensiale, av hensyn til lagets sammensetning de kommende år. 
 
Herre 
Klubbens beste herrer spiller på forskjellige ligaer, og det er derfor ikke mulig å sette opp 
forutsigbare kriterier som gjelder for alle spillerne. Vi har spillere som er profesjonelle, mens 
andre er på college i USA og spiller college-golf der, og vi har juniorer som spiller på Srixon Tour 
og Norgescup. Vi har også mange medlemmer som primært spiller i klubb og region, og av og til 
Norgescup. De profesjonelle og spillere på college er normalt blant klubbens beste, og vil ofte 
være å finne på laget. Til tider finner vi også noen av klubbens beste spillere blant juniorene. 
Blant de voksne hjemlige spillerne er det prestasjoner på Fana Medal og Region Tour som 
tillegges størst vekt (brutto-resultatene legges til grunn). På disse seriene spilles det fra bakerste 
tee, og spillerne måles mot hverandre. Deltagelse på Norgescup teller også positivt, men det er 
få klubbspillere som deltar der av hensyn til avstand/reising/økonomi. Det er derfor mer 
krevende å måle spillerne opp mot hverandre basert på resultater på Norgescup. Ved tvil kan 
det bli gjennomført «amerikansk uttak». 
 
Mange av de aktuelle klubbspillerne er å finne blant deltagerne i Team Fana, hvor flere av de 
beste og mest ivrige er med. Det er imidlertid ikke er forutsetning å være med i Team Fana for å 
bli vurdert til Lag-NM. 
 
Dame 
Kriteriene for uttak til dame-laget er i utgangspunktet det samme som for herrer, men 
tilgjengeligheten på flere av de beste spillerne har vært mer uforutsigbar de siste årene, grunnet 
hektisk internasjonalt turneringsprogram. Det er imidlertid et mål å også her kunne sende de 
beste spillerne som er tilgjengelige, basert på de samme forutsetninger som for herrene. 
 
Senior 
I tillegg til de offisielle Norgesmesterskapene for lag nevnt over, som alle arrangeres av Norges 
Golfforbund, arrangeres det årlig uoffisielt Lag-NM for seniorer i regi av Norsk Seniorgolf (NSG). 
NSG er en selvstendig organisasjon, og deltagelse på deres turneringer forutsetter personlig 
medlemskap i NSG. Uttak til Lag-NM Senior ligger utenfor Fana GKs kontroll. Uttak tar 
utgangspunkt i deltagelse og resultater i lokale lag-matcher, og gjøres av NSGs lokale 
representant. Fana GK yter begrenset støtte for deltagelse i Lag-NM Senior i regi av NSG. 


