2019/2020 + 2020/2021
Nordland Tournament 1
Nordland Tournament 2
Nordland Tournament 3
Nordland Tournament 4
Nordland Tournament 5
Nordland Tournament 6
Nordland Tournament 1
Nordland Torunament 2
Nordland Tournament 3
Nordland Tournament 4
Nordland Tournament 5
Nordland Tournament 6
Nordland Tournament 7
Nordland Tournament 8
Mastersfinalen

Sandnessjøen
Svolvær
Tromsø
Sortland
Bodø
Sortland
Svolvær
Sortland
Bodø
Svolvær
Sortland
Tromsø
Mo i Rana
Bodø
Bodø

25.aug
22.sept
27.okt
17.nov
8.des
23.febr
23.aug
13.sept
11.okt
8.nov
6.des
21.mars
2.mai
23.mai
24.mai

Karusell
Stegfinale
Karusell
CJ-finale
Stegfinale
PP-finale
Stegfinale
PP-finale
Stegfinale
Karusell
CJ-finale
PP-finale
Karusell
CJ-finale
CJ-finale

NT-komiteen har bestått av Marita Berglund, Christer Jakobsen,
Ole Aalbotsjord og Ingar Gabrielsen.

Turneringsformat
Nordland Tournament består av
14 delturneringer +Mastersfinale
I hver delturnering spilles det 6 serier innledende med eu-spillestil.
Finalerunder + kvart og semi spilles over 3 serier

Finalespill
Det varieres mellom PP – Karusell – Steg –og
CJ-finale (her tar man med seg score fra semifinale)

Dameklassen/juniorklassen:
Med 3,4,5 spillere i klassene går 2,3,4 spillere direkte til finale
Med 6-7 spillere går 4 + en turbo videre til finalespill
Med 8-9 spillere går 5 + 1 turbo videre til finalespill
Med 10 eller flere går 6 + 1 turbo videre til finalespill
Kvartfinale (min. 8 deltakere)
Nr 2-5(6) + en turbo. 3 eller 4 videre
Semifinale:
Beste uten hcp + 3 eller 4 fra kvart
3 eller 4 videre til sluttfinale

Herreklassen:
Inntil 30 herrer: 13 + 2 turbo + beste CDEF videre til finalespill
31 herrer eller flere: 16 + 2 turbo + beste CDEF til finalespill
1.runde:
Alt. 1: Nr 8-13 + 2 turbo + beste CDEF spiller 3 serier. 9 spillere. 6 videre
Alt. 2: Nr 8-16 + 2 turbo + beste CDEF spiller 3 serier. 12 spillere. 8 videre

Kvartfinale
Nr. 4-7 + 6 eller 8 fra 1.runde spiller 3 serier. 10 el 12 spillere. 7 videre
Semifinale
De 3 høyeste rangerte + 7 fra kvart spiller 3 serier. 10 spillere.
5 videre til sluttfinale (hvis PP går 6 videre)
De 3 høyeste rangerte defineres slik:
2 beste resultat uten hcp + den beste på resultatlisten utenom disse

Turbo og beste CDEF - spiller
Beste turbo (uten hcp) går videre i dameklassen (seriene 4-5-6)
hvis min. 8 deltakere i klassen
2 beste turbo går til finalespill i herreklassen.
De 2 høyeste seriene uten hcp i serie 4-5-6 teller
(alle 3 seriene teller for hver spiller som deltar på turbo)
Hvis noen er likt, er det høyeste plass på den
offisielle resultatlisten som får turboen.
Turbo går først til finalen, deretter beste CDEF
Beste C, D, E eller F-spiller som ikke er kvalifisert på
ordinært vis eller turbo, går til finalespill.

Handicap
Det er laget egen hcp-liste som er lagt ut på polarteam.no
Herrer: 70 % av 200
Damer: 70 % av 180
Juniorer: 80 % av 180
Max hcp er 25 i dame/herreklassen og 30 i jr-klassen
I delturneringene er det 50 % av gjeldende hcp i semi og finale
I turneringene før årsskiftet beregnes hcp fra fjorårets sesong + seriene som er
spilt i inneværende sesong en uke før turneringsstart.
Etter årsskiftet er det kun sesongens snitt som er grunnlaget

Premiering:
I delturneringene premieres min. 6 Herrer, 3 Damer og 3 Juniorer.
1/6 premiering hvis flere enn 48 i herreklassen og 24 i dame/juniorklassen
Beste dame, beste herre og beste junior får NT-fat eller NT-kopp.

Startavgifter
Første start damer/herrer kr. 650
Første start jr og alle reentry kr. 450
Turbo kr. 75

Påmelding
Påmelding blir lagt ut tirsdag 3 uker før turneringsstart ca kl. 12.
Man kan melde seg på 2 starter. Står man påmeldt bare på en start kan man
stå på venteliste på ubegrenset antall starter.
Står man med 2 starter kan man melde seg på ny start etter at ens
første gjeldende start er ferdigspilt
Siste pulje fredag og lørdagspuljene er forbeholdt spillere som har mer en 2
timers reise en vei. Arrangørklubb kan gi dispensasjon for spillere som p.g.a.
jobb eller annet ikke kan delta i ukedagene eller i puljene helgen før.

Oljeprofiler
Oljeprofil legges ut senest 2 dager før første pulje starter
Profillengde: min 36 fot – max 43 fot
Oljeprofiler bestemmes av NT-komiteen i samarbeid
med turneringshall

Mastersfinalen:
DAMER
1.runde
Nr. 5-10 spiller 3 serier. 6 spillere. 4 videre til kvartfinale
Kvartfinale
Nr. 3-4 + 4 fra 1.runde spiller 3 serier. 6 spillere. 4 videre til semifinale
Semifinale
Nr 1-2 + 4 fra kvartfinale spiller 3 serier. 6 spillere. 4 videre til finale
MASTERSFINALE
4 beste fra semifinale tar med seg poeng fra semi og spiller 3 serier til

HERRER
1.runde
Nr 15-24 + 2 beste CDEF. 12 spillere. 8 videre til 2.runde. 3 serier
2.runde
Nr. 11-14 + 8 fra 1.runde. 12 spillere. 8 videre til kvartfinale. 3 serier
Kvartfinale
Nr. 7-10 + 8 fra 2.runde. 12 spillere. 6 videre til semifinale. 3 serier
Semifinale
Nr. 1-6 + 6 fra kvartfinale. 12 spillere. 6 videre til finale. 3 serier
MASTERSFINALE
6 beste fra semifinale tar med seg poeng fra semi og spiller 3 serier til
Mastersfinale - handicap
Mastersfinalen spilles med 50 % av gjeldende hcp t.o.m. kvartfinalen
I semifinale og finale er det ikke hcp
For å spille Masters-finalen må spillerne ha spilt
min. 5 av de 14 delturneringer

Mastersfinale – premiering
I mastersfinalen premieres de 8 beste damer og de
12 beste herrer + beste CDEF-spiller i herreklassen
hvis denne ikke er blant de 16 beste
I tillegg premieres rankingvinnerne
I hver av de 8 delturneringene blir det delt ut poeng. Se eget oppsett.
Til Masters – finalen går
Damer: 10 beste på poengrankingen
Juniorer: 8 beste på poengrankingen
Herrer: 24 beste på poengrankingen
+ 2 beste CDEF spiller som ikke er blant de 18 beste
Hvis noen som er kvalifisert til Mastersfinalen ikke stiller opp,
blir neste spiller på listen satt inn

Lykke til i turneringene !!

