Uttak til lag-NM 2022 for KGK
Kristiansand golfklubb ønsker å stille lag på følgende arrangement:






Lag-NM Herrer (2. divisjon) – Utsikten Golfklubb 16. – 17. juli (4 spillere)
o Spilles 3 runder over 2 dager.
Lag NM Dame (2. divisjon) – Utsikten Golfklubb 16. – 17. juli (3 spillere)
o Spilles 3 runder over 2 dager.
Lag-NM Junior gutter (Elite) – Stavanger Golfklubb 29 Juni – 1 Juli (5 spillere)
o Spilles 5 runder over 3 dager.
Lag NM Jenter (1. divisjon) – Hauger Golfklubb 30 Juni – 1 Juli (3 Spillere)
o Spilles 3 runder over 2 dager.
KGK skal også stille med lag i Seniorklassen. Dette avvikles i september, så mer info om dette
kommer senere.

Hvem kan melde seg på kvalifiseringen?
 Du må være hovedmedlem (med spillerett) i KGK
 Må kunne spille på selve hovedarrangementet
 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 / år)
Lagmesterskapet 2022 spilles 17. og 18. september.

Påmeldingsfrist – Fredag 20.Mai.

Uttakskriterier
Herrer/Damer
 Første, andre og tredjeplass i kvalifiseringen vil være sikret plass på laget. (1+2 dame)
 Den siste spilleren tas ut av sportslig utvalg basert på skjønn.
o Resultatet i kvalifiseringen vil tillegges stor vekt i uttaket
o Trening, spill og tidligere resultater vil også vektlegges.
Junior






De fire første plassene i kvalifiseringen vil utgjøre laget
Den siste spilleren tas ut av sportslig utvalg basert på skjønn.
Alle spillere på Junior gutter skal spille minimum 1 runde hver.
De to beste jentene tas ut på laget.
Den siste spilleren tas ut av sportslig utvalg basert på skjønn.

Kriteriene for lagmesterskapet til NSG kommer senere.

Kvalifiseringen
Herrer/JR. Gutter
Kvalifiseringen består av totalt 3 turneringsrunder. Resultatet basert på de tre beste brutto rundene
er automatisk kvalifisert. Gutter kan også kvalifisere seg til Herre ved godt spill.
Kvalifiseringsprogram



Kval nr 1 – 18 hull KGK (Sørlandstour) Søndag 5. juni. Pluss 18 hull KGK etter
premieutdeling.
Kval nr 2 – 18 hull Bjaavann GK (Sørlandstour) Søndag 19. juni. Pluss 18 hull Bjaa etter
premieutdeling.

JR Jenter/Damer



Kval nr 1 – 18 hull KGK (Mandags golf) Mandag 23 mai.
Kval nr 2 – 18 hull KGK ( (Mandags golf) Mandag 30 Mai.

Senior
Uttakskriterier kommer senere.

Kvalifiseringen
Herrer/JR. Gutter
Kvalifiseringen består av totalt 3 turneringsrunder. Resultatet basert på de tre beste brutto rundene
er automatisk kvalifisert. Gutter kan også kvalifisere seg til Herre ved godt spill.
Kvalifiseringsprogram



Kval nr 1 – 18 hull KGK (Sørlandstour) Søndag 5. juni. Pluss 18 hull KGK etter
premieutdeling.
Kval nr 2 – 18 hull Bjaavann GK (Sørlandstour) Søndag 19. juni. Pluss 18 hull Bjaa etter
premieutdeling.

JR Jenter.



Kval nr 1 – 18 hull KGK (Mandags golf) Mandag 23 mai.
Kval nr 2 – 18 hull KGK ( (Mandags golf) Mandag 30 Mai.

Senior
Uttakskriterier kommer senere.

