
 
Golfglede– hjelper på helsa og humøret  
Er du over 50 år og ønsker å spille konkurranser 
med likesinnede, kvalifisere deg til internasjonale 
mesterskap eller landskamper og spille på baner til 
hyggelige priser?  
Meld deg inn i Norsk Senior Golf.  
 

NSG Lojalitetskort 
Ditt medlemskort i NSG gir deg flere fordeler. Du 
får blant annet mulighet til å spille for hyggelige 
”hverdagspriser” på flere enn 80 baner i Norge. 
Kortet er nettbasert og åpnes for bruk når betalt 
medlemskontingent er registrert. 
 

Turneringer 
NSGs tilbud omfatter ca. 120 turneringer på over 
80 ulike baner fra Mandal i sør til Stiklestad i nord. 
Alle seniorer som ønsker å konkurrere nasjonalt og 
internasjonalt er velkommen til: Sissener Classic 
Tour, Sissener Pairs, Lagmesterskap og Lagserie 
Match. Gjennom NSG har du mulighet til å tilby 
seniorene i klubben et bredt aktivitetstilbud, som 
også kan tiltrekke seg flere av de yngre seniorene. 
 
Klasseinndeling 2022 (Alle klasser er felles for 
damer og herrer. Klasse 6 - 8 er for damer og 
herrer 65+ (Valgfri ved påmelding) 
Kl 1: Brutto «Slag-golf». Hcp fra +8 til 4,9  
Kl 2: Brutto «Slag-golf». Hcp fra 5,0 til 9,9  
Kl 3: Brutto «Slag-golf». Hcp fra 10,0 til 15,9  
Kl 4: Brutto «Slag-golf». Hcp fra 16,0 til 23,9  
Kl 5: Netto «Slag-golf». Hcp fra 24,0 til 36,0) 
Kl 6: (65+) Brutto «Slag-golf». Hcp fra +8 til 15,9 
Kl 7 (65+): Netto «Slag-golf». Hcp fra +8 til 15,9 
Kl 8 (65+): Netto «Slag-golf». Hcp fra 16,0 til 36,0  
Klassene 6 og 8 er åpen for spillere opp til hcp 54 
men maks mottatte antall slag for hcp 36. 
 

Alle turneringer teller som uttak til landskamper. 
Startkontingent for «vanlig» turnering er kr 100,-. 
Turnering med Uttak kr 150,-.  Uttak i region 130,- 
Opptil de fem beste i hver klasse premieres med 
premiesjekker som er gyldige som greenfee på de 
fleste golfbaner og i en del proshopper.  
Tourpoeng føres for alle turneringer i Order of 
Merit-lister for hver klasse, og kan kvalifisere til 
NSG Landsfinale i slutten av september. 
Alle turneringer teller med i kvalifisering til 

Landskamper for damer og herrer. (Portugal, 
England, Nederland, Sverige og Danmark.) 
Turneringer merket «Uttak» teller i kvalifisering for 
ulike europeiske mesterskap for lag. 
For å sikre representasjonsoppgaver til spillere fra 

sør, vest og nord i landet, føres egen regional 

Order of Merit liste. 

(Grunnet smittevernbestemmelser i Norge og 

Europa tar vi forbehold om årets deltakelse.) 
 

NSG Lagserie Match 

Gjennom hele sesongen spilles NSG Lagserie i 

matchspill for damelag og mikslag. Puljevinnerne 

inviteres til finalespill i begynnelsen av september.  
 

NSG Lagmesterskap 17. og 18. september 
Senior Lagmesterskap arrangeres hvert år i tre 
divisjoner med underliggende avdelinger. Laget 
består av 4 spillere + reserve, som spiller brutto 
slaggolf over 2 dager (36 hull), fourball og singel.  
 

Sissener Pairs 
NSG arrangerer også sosiale parturneringer. 
I Sissener Pairs spilles fourball i en felle klasse med 
maks. forskjell i hcp mellom partnerene er 10. 
 

Rekrutteringsmulighet  
Oppgaven med å få flere til å spille oftere er en 
viktig «fellesoppgavene» for alle som er glad i golf. 
Alle som «setter golf i system» ved å konkurrere, 
blir både bedre spillere og gode ambassadører for 
spillet og hjemmeklubben.  
Det å engasjere de yngre seniorene bidrar til å 
sikre rekruttering til seniorgruppa på sikt.  
 

Deltakerkontingent 
NSG er en uavhengig medlemsorganisasjon uten 
offentlig støtte. Driften er i stor grad tuftet på 
frivillig innsats fra styret, administrasjon, 
turneringskoordinatorer og klubber.  
Medlemskontingent i NSG er kr 835,- som i praksis 
er en deltakerkontingent. 
I tillegg får du NSGs Lojalitetskort «på kjøpet». 

Ønsker du å vite mer eller melde deg inn i Norsk 
Senior Golf; se www.seniorgolf.no 

 

http://www.seniorgolf.no/

