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1 Sammendrag 
Dette notatet presenterer GolfLiga Haugalandet+. Dette er en lagserie hvor alle golfspillere i vår 

region kan delta. Golf kamerater går sammen for å danne tre-manns/dame-lag som spiller mot 

andre lag gjennom sesongen. Spilleformen er match-play. 

Klasser – det spilles i klasse A (ingen aldersbegrensning) og klasse B (forbeholdt de over 60). 

Avhengig av hvor mange lag som stiller i klassen, deles lagene inn i puljer (A1, A2 osv). 

Lag – 3 manns lag; hvert lag bør ha 4 til 6 spillere, avhengig av hvor ivrige lagmedlemmene er. 

Spillerne må komme fra samme klubb. 

Kamper – 3 menn/damer spiller 1 single match og en lag-match (fourball). Kampene spilles som 

hjemme og bortekamper. 

Terminliste – kampene spilles i utgangspunktet på mandager med en angitt dato. Det er mulig for 

lagene å avtale en tidligere spilledato enn rundens oppsatte dag. 

Sluttspill – de 4 beste lagene i hver klasse spiller om seier i en sluttspillturnering på Haugaland GK 

som har sekretariatet for 2020.   

Spilleavgift – det koster kr 1.050 per lag å delta for hele sesongen 

Premiering – gavekort til de 3 beste lagene i hver klasse. Premiepotten er tilnærmet 100% av total 

spilleavgift for klassen. 

Påmeldingsfrist – 28. februar 

 

En mer detaljert beskrivelse og forklaringer er gitt i resten av dette notatet og på vår FaceBook side 

GOLFLIGAEN HAUGALANDET. 

Vel møtt til GolfLigaen, gå sammen med kamerater og meld dere på nå (se kap 8)! 
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2 Introduksjon 
Vi presenterer GolfLiga Haugalandet+. Dette er et tilbud til alle som spiller golf i klubbene på 

Haugalandet, utvidet med Stord og kaller det derfor Haugalandet+.  

Dette er et nytt og spennende initiativ for dere som er glad i golf. Vi starter en golfliga der alle i 

klubbene kan være med. Ligaen er en lag-serie og klubbene kan stille med et eller flere antall 3-

mannslag fordelt etter aldersklasser og eventuelt divisjoner. 

Hensikten med dette dokumentet er å gjøre det enkelt og greit å gjennomføre golfligaen og definere 

bestemmelser for turneringen slik at det blir lik gjennomføring i alle matcher. 

Ideen med å lage en golfliga er å skape aktivitet, konkurranse mellom klubbene og ikke minst at 

klubbens spillere får oppleve de andre golfbanene i distriktet. 

Spilleformen er ‘match’ og dette vil bli en anledning for alle til å bli kjent med denne spennende 

måten å spille golf på. I ‘match’ spiller man om hvert hull og det gis ett poeng for hvert hull man 

vinner. Hvis hulles ‘deles’ blir det et halvt poeng på hver spiller eller lag. 

Det vil og bli en egen Facebook side for Golfligaen, der vi og oppdaterer resultater, presenterer 

spillere/lag og ikke minst klubbene i distriktet. Der vil og ha mulighet for hver klubb til å fremheve 

andre konkurranser i klubbene, legge inn aktiviteter. 

Så vi håper på at klubbene presenterer dette for alle aktive i klubben og slik at en får mange lag 

påmeldt. 

PÅMELDING og FRIST : Påmelding på Facebook eller ved kontakt med sekretariat. Påmeldingsfrist 

er 28. februar 2020. 

3 Lag, klasser og spilleform 

3.1 Klasser 

Det settes opp to klasser: 

• Klasse A : ingen aldersgrense  9 eller 18 hull 

• Klasse B : spillere må være over 60 9 eller 18 hull 

I klasse A kan en sette sammen lag med spillere i alle aldre. Det kan godt være at noen over 60 som 

gjerne spiller sammen med yngre og det bør være mulig i denne ligaen også. 

Seniorklassen er forbeholdt de over 60. 

Klassene deles opp i puljer (A1, A2 osv) avhengig av hvor mange lag som melder seg på. 

3.2 Lag 

Et lag består av tre spillere i hver match. Et lag kan bestå av flere, f.eks. 4-6 eller flere spillere, slik at 

en ikke får problemer med å gjennomføre matchene gjennom sesongen. Dette blir lag-poolen. 
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Lagnavn : Navnet skal være Klubbnavn + Lagnavn + Klasse 

- Eksempel 1 : Haugaland Ravens A 

- Eksempel 2 : Haugesund Underdogs B 

- Eksempel 3 : Nordvegen Sailors A 

- Eksempel 4 : Karmøy Fishers B 

- Eksempel 5 : Stord Verft A 

Lagleder : En av spillerne må stå som lagleder som er kontaktperson gjennom sesongen 

Spillere på laget : Må ha tilknytning til samme klubb og en av klubbene som er med 

- I klasse A kan alle, menn og kvinner, stille 

- I klasse B må en ha fylt 60 år i løpet av sesongen 

- En spiller kan kun være med på ett lag 

- De tre spillerne i hver match settes sammen fritt fra lag-poolen 

3.3 Spilleform 

I forbindelse med Golfligaen brukes følgende begreper:  

Match:  Den enkelte single- og fourball-match  

Kamp: En single-match og en fourball-match utgjør en kamp  

Matchspill er en spilleform som gir uttelling etter hvert spilte hull. Den spiller eller det lag som 

oppnår best nettoscore (slag minus tildelte slag) for hullet, vinner hullet og får ett poeng. Hvis 

spillerne/lagene får lik netto-score, deles hullet og en får ½ poeng hver. En match (eller side hvis 18 

hull, se neste kapittel, ‘Kampen’) er vunnet når motstander ikke kan ta igjen ledelsen. 

4 Gjennomføring 
Det legges opp til at kampene spilles på mandager, men det er opp til lagene å avtale tid og bestille 

bane/tee-time. Dette gjøres som vanlig i Golfbox. 

4.1 Terminliste 

Kampene skal være ferdigspilt til oppsatt dato.  

- Hver runde i ligaen spilles i utgangspunktet ifølge terminlisten, men lagene kan avtale 

tidligere dato hvis oppsatt dato ikke passer 

- Kampene kan spilles fra forrige rundes siste spilledato, men ikke senere enn oppsatt dato 

- Hvor mange kamper det blir for hvert lag avhenger av antall påmeldte lag i hver klasse 

- Terminlisten tilpasses antall påmeldte lag og offentliggjøres i god tid før første spilledag 

o 1. runde spilles senest 20. april (kan spilles i uken før) 

o 2. runde spilles senest 27. april (kan spilles fra 20. april) 

o … osv 
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o Siste runde spilles senest 21. september  

Sluttspill 

De fire beste lagene i hver klasse spiller finalerunder på Haugaland GK den 3. oktober. 

- Vinner av klassen spiller mot laget på 4. plass på front 9 

- Lagene på 2. og 3. plass spiller mot hverandre på front 9 

- Vinnere på front 9 spiller mot hverandre på back 9 om 1. og 2. plass 

- Taperne på front 9 spiller mot hverandre på back 9 om 3. og 4. plass 

Alle andre lag som har vært med i ligaen inviteres til turneringen. Formatet for disse er sum 

nettoslag for laget. 

Det blir servering og premieutdeling etter endt spill 

4.2 Gjennomføring av kamper 

Det spilles to kamper mot hvert lag (hjemme – borte). Hvert lag og dets lagledere er ansvarlige for å 

få gjennomført de oppsatte kampene. 

Før kampen 

- Hjemmelagets lagleder kontakter bortelagets lagleder i god tid for i fellesskap å bli enige om 

når matchen skal spilles 

- Kampen må spilles senest angitt dato, men kan spilles 

- Hjemmelaget må reservere to påfølgende starttider på avtalt kamp dato 

- Hjemmelagets lagleder skal helst fylle ut spillerdetaljene i kamprapportskjema før kampen 

- Det legges opp til bruk av Golfbox. Det kan også med fordel tas med et kamprapport-skjema 

• Her vises handicap, tildelte slag, differensen i slag i matchene osv. 

- Bortelagets lagleder bør, gjerne et par dager før kampen, gi informasjon om lagoppstillingen 

og spillernes handicap til hjemmelagets lagleder. 

- Spillehandicap med fullt handicap godtgjørelse 

• Spillerne får tildelt slag etter handicap, slope og indeks. Dette merkes gjerne av på 

scorekortet hvilke hull det er forskjell i antall tildelte slag 

Kampen 

- Kampen spilles som Matchplay (vunnet hull) med to matcher 

• Single match : 1 spiller fra hvert lag 

• Fourball (bestball) : 2 spillere fra hvert lag 

▪ Begge spillerne spiller ut hullet. Beste score blir tellende 

- Det spilles 9 eller 18 hull 

• Lagene avtaler for hver match om de vil spille 9 eller 18 hull 

- Valg av tee-sted 

• I klasse A spilles det fra gul tee (eller 56 på Haugaland GK) for menn og rød for damer 

• I klasse B spilles det normalt fra gul tee (eller 56 på Haugaland GK),men menn kan også 

velge å spille fra rød tee. Damer spiller fra rød tee 
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- Spillerekkefølge 

• Ready golf (den som er klar spiller først) 

- Poengberegning 

• Det spilles om 4 poeng i hver kamp  

▪ Single match : Det spilles om 2 poeng 

• 9 hulls match : 2 poeng for vunnet match, 1 poeng hver for delt 

• 18 hulls match : 2 poeng for vunnet match, 1 poeng hver for delt 

▪ Fourball match : Det spilles om 2 poeng 

• 9 hulls match : 2 poeng for vunnet match, 1 poeng hver for delt 

• 18 hulls match : 2 poeng for vunnet match, 1 poeng hver for delt 

- Matchen er ferdig når en av spillerne/lagene ikke lenger kan oppnå poeng. Spillerne kan likevel 

spille runden ferdig (de resterende hullene teller ikke). 

- Det laget som oppnår flest matchpoeng, blir vinner av kampen og får 2 kamp-poeng. Ved likt 

antall matchpoeng blir kampen delt med 1 poeng til hvert lag.  

Rapportering  av resultat 

- Hjemmelagets lagleder må snarest mulig etter kampen, og senest på siste spilledato, registrere 

resultatet i Golfbox. Tabellene i GolfBox oppdateres deretter automatisk. 

- Hvis en av ulike grunner ikke kan legge inn resultatet i Golfbox, kan kampresultatet innberettes til 

sekretariatet på e-mail 

- Kamprapportskjema finnes på siste side i dette dokumentet. Skriv ut for bruk i kampen. 

4.3 Kvalifisering til sluttspill 

Hvordan lagene kvalifiserer seg til sluttspill, avhenger av hvor mange lag og puljer vi får i hver klasse. 

Endelige regler fastsettes når antall lag og puljer er klart, her gis et eksempel. 

Klasse A med 18 lag: 

- Deles inn i 3 puljer med 6 lag i hver 

- Hjemme- og bortekamper gir totalt 10 kamper 

- De 3 puljevinnerne går til sluttspillet 

• Hvis lik poengsum gjelder antall match-poeng 

• Hvis likt antall match-poeng : loddtrekning 

- Beste ‘runner-up’ (2-er) går til sluttspillet basert på … 

• Flest poeng 

▪ Hvis lik poengsum gjelder antall match-poeng 

▪ Hvis likt antall match-poeng : loddtrekning 

4.4 Sanksjoner 

Det kan oppstå tilfeller hvor det blir nødvendig med visse sanksjoner hvis retnigsledning for 

gjennomføring ikke blir fulgt. 

Ikke gjennomført kamp innen fristen 
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- Det gis WO seier til ett av lagene, dersom ansvaret for ikke spilt match ligger entydig på ett av 

lagene, med resultat 2 kamppoeng og 4 matchpoeng 

- Hvis ansvaret for ikke spilt match ligger på begge lagene, gis lagene 0 kamppoeng og 0 

matchpoeng 

No show 

- Det gis WO (walk-over) seier når et lag ikke møter til avtalt tid (no show) med resultat 2 

kamppoeng og 4 matchpoeng 

Bruk av ikke-spilleberettiget spiller 

- Hvis et lag har benyttet ikke berettiget spiller, tapes kampen med resultat 0 kamppoeng og 0 

matchpoeng. Det andre laget er vinner med 2 kamppoeng og 4 matchpoeng 

Spill på feil spillehandicap 

- Hvis en spiller oppgir og gjennomfører matchen med for høyt handicap, og dette har betydning 

for antall tildelte slag, tapes matchen (ikke kampen) med resultat 0 i matchpoeng 

Et lag trekkes seg fra ligaen 

- Dersom et lag trekker seg fra ligaen, skal alle resultater for spill mot dette laget annulleres 

4.5 Turneringsbestemmelser 

Turneringen spilles etter:  

• Golfreglene  

• NGFs generelle turneringsbestemmelser  

• NGFs handicapbestemmelser  

• NIFs bestemmelser om doping § 12  

• NIFs bestemmelser om barneidrett  

• NIFs straffebestemmelser § 11  

• Lokale regler 

5 Penger og premiering 
Turneringens inntekter består av startkontingent og eventuellsponsorstøtte. Startkontingent er kr 

1.050 per lag.  

Arrangørklubbenes inntekter er greenfees. Greenfees på 9 hulls baner (Haugesund, Karmøy og 

Stord) er for Golfligaen satt til kr 200, mens greenfee for 18 hulls baner (Haugaland og Nordvegen) er 

satt til kr 300. Spillere med spillerett på turneringsbanen betaler naturligvis ikke greenfee. 

Premiering 

De tre beste lagene i hver klasse premieres. Premiene er gavekort utstedt av sekretariat-klubb. Den 

enkelte klubb kan gjøre avtale med annen klubbs proshop om bruk av gavekortene. 
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Det antas at det blir beskjedne utgifter i forbindelse med gjennomføring av ligaen. Overskuddet 

fordeles i sin helhet på vinnerne, de tre beste lagene i hver klasse. 

- Premiepott ~ Kr 1.050 * antall lag i klassen 

• 1. premie = 50% av premiepotten 

• 2. premie = 30% av premiepotten 

• 3. premie = 20% av premiepotten 

De øvrige lagene i sluttspills-turneringen spiller om ‘heder og ære’. 

6 Sponsor 
Golfligaen har foreløpig ingen sponsor. Hvis en er interessert i å sponse ligaen, ta kontakt med 

sekretariatet. 

7 Sekretariat 
Sekretariat funksjonen deles mellom klubbene med ett år om gangen. For 2020 sesongen har 

Haugaland GK sekretariatet. 

Kontaktpersoner : 

• Pål Taraldsen (admin), e-mail : Pal.Taraldsen@hotelmaritim.no, tlf : 40638814 

• Odd Bjelland (FaceBook ansvarlig), e-mail : Handeltrade@hotmail.com, tlf : 45954849 

• Normann Austvik, e-mail nja@haugnett.no, tlf : 98237441 

Det foreslås at de påfølgende årene fordeles slik: 

- 2021 Haugesund 

- 2022 Karmøy 

- 2023 Nordvegen 

- 2024 Stord 

 

8 Påmelding 
Påmelding innen 28. februar med følgende info: 

Lag : Navn skal være ‘Klubbnavn Lagnavn Klasse’, eksempel : Haugaland Ravens A 

Lagleder : Navn, telefon og e-mail 

Lagmedlemmer : Navn på inntil 5 spillere i tillegg til lagleder 

Påmelding til Golfligaen sendes på e-mail til Golfliga@outlook.com 

Sammen med påmelding må spilleavgift, kr 1.050, betales til GolfLiga Haugalands konto 3520 55 

61461. 

 

mailto:Pal.Taraldsen@hotelmaritim.no
mailto:Handeltrade@hotmail.com
mailto:nja@haugnett.no
mailto:Golfliga@outlook.com
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Veglegg - Kamprapporteringsskjema 
KAMPDETALJER 

      
Kampnr Div. Avd. Hjemmelag Bortelag Kampdato 

 

Merk:  Det spilles med full handicapgodtgjørelse.  Spillerne har tildelt slag etter handicap, slope og 

indeks. Merk gjerne av på scorekortet hvilke hull det er forskjell i antall tildelte slag. 

SPILLERDETALJER 

SINGLE MATCHER 
Hjemmelag Bortelag 

Klubb-nr Navn Hcp Slag Klubb-nr Navn Hcp Slag 

        
        

Klubb-nr Navn Hcp Slag Klubb-nr  Navn Hcp Slag 

        
 

FOUR BALL 
Hjemmelag Bortelag 

Klubb-nr Navn Hcp Slag Klubb-nr Navn Hcp Slag 

        

MATCHRESULTATER OG FORDELING AV MATCH - OG KAMPPOENG 

SINGLE MATCH 

 Hull opp & Hull igjen å spille Matchpoeng 
 

Sum   Hjemmelag & Bortelag Hjemmelag Bortelag 

Hvis 9 hull  &      

Hvis 18 hull  &      

FOUR BALL MATCH 

Hvis 9 hull  &      

Hvis 9 hull  &      
     

Totalt matchpoeng       
     

Fordeling kamppoeng      
 

 

 

   
Lagleder hjemmelag  Lagleder bortelag 
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