Pressemelding fra Norsk MidAm Golf og PGA of Norway

Norsk MidAmatør Golf, NMAG organisasjonen for alle spillere over 30 år, og PGA of Norway
har slått seg sammen om turneringer i 2016. MidAm har siden starten i 2012 etablert Midam
Tour i Norge. Etter godt arbeid mot klubber og aktive spillere over 30 år har terminlisten 20
turneringer hver fredag fra april til september i 2016.
PGA har de siste 2 årene hatt en egen ProAm serie som et turneringstilbud til medlemmene
og deres kunder. Da begge partene ønsker flere spillere i turneringene, så slår de to seriene
med turneringer seg nå sammen.
PGA proer har vært velkomne i MidAm turneringene fra starten, men vil nå i tillegg få en
egen klasse. Denne klassen vil ha sin egen Order of Merit som vil danne grunnlaget for uttak
til EM Lag for instruktører med A-status. PGA håper dette vil føre til at flere Proer vil prøve å
kvalifisere seg til EM laget og de fire beste resultatene innen midten av juli vil være tellende.
PGA proer under 30 år med A-status kan delta for å kvalifisere seg til laget, men spiller da
utenfor MidAm konkurransen. Norsk MidAm organisasjonen på sin side ønsker flere PGA
medlemmer velkommen, slik at turneringene får et større startfelt med bedre konkurranse og
forhåpentligvis et høyere nivå i årene fremover.
PGA vil også benytte MidAm turneringene på Kongsberg 24. juni og på Borre 19. august som
en del av PGA ProAm serien. Da vil PGA medlemmene kunne delta i begge turneringene
samtidig. PGA Instruktørmesterskapet 4-5. juli og PGA Mesterskapet 9. september vil fortsatt
være lukkede turneringer for proer med ProAm del som tidligere.
Begge organisasjonene håper og tror at tiltaket vil gjøre turneringene mer interessante for
deltagerne og ønsker alle over 30 år velkomne til en ny og spennende golfsesong med MidAm
turneringer.
Se mer om MidAm og turneringene på www.midam.no og om PGA på www.pganorway.no
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