NORGES GOLFFORBUNDS BESTEMMELSER FOR TURNERINGER
ARRANGERT AV ANDRE ENN NGF OG GOLFKLUBBENE
”NGFs bestemmelser for eksterne turneringer”
Fastsatt av NGFs styre 22. november 2013

1.

FORANKRING I NIFS/NGFS LOVER OG BESTEMMELSER

1.1

Disse bestemmelser, også kalt NGFs bestemmelser for eksterne turneringer, er fastsatt
av NGFs styre i medhold av NGFs rettighets- og arrangementsbestemmelser, se særlig
punktene 2.5 og 2.6 og avsnitt 7, og NGFs samarbeidsbestemmelser, jf. NGFs lov §§
23 og 24 og NIFs lov §§ 13-3 (5) og 14-2 (4).

1.2

Formålet med bestemmelsene er å legge til rette for at alle golfturneringer og andre
golfarrangementer som finner sted i Norge, eller som markedsføres mot golfspillere i
Norge, så langt som mulig underlegges og avvikles i henhold til idrettens og
golfsportens regelverk, også når de arrangeres av andre enn NGF og golfklubbene som
er medlem av NGF (heretter golfklubbene eller klubbene).

1.3

NGFs myndighet som godkjenningsinstans etter disse bestemmelser er forankret dels i
særforbundets rolle som øverste faglige myndighet på golfsportens område, dels i
bestemmelser i golfsportens amatørregler og dels i bestemmelsene om
konkurranseforbud i NIFs og NGFs lover.

1.4

Forkortelser og andre definerte uttrykk som benyttes:
NIF = Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
NGF = Norges Golfforbund
Golfsportens organisasjonsledd = NGF og golfklubbene
Idrettens regelverk = Bestemmelser inntatt i eller fastsatt i medhold av NIFs lov eller
NGFs lov
Ekstern arrangør = Annen arrangør enn NGF og golfklubbene
Ekstern turnering = Golfturnering eller annet golfarrangement arrangert av ekstern
arrangør
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2.

ANVENDELSESOMRÅDE

2.1

Bestemmelsene retter seg primært mot klubbene og pålegger dem plikter i samarbeidet
med ekstern arrangør når denne ønsker å arrangere en golfturnering eller annet
golfarrangement på golfanlegg som klubben kontrollerer.

2.2

Bestemmelsene gjelder også i forhold til ekstern arrangør som forholder seg direkte til
NGF der NGF har myndighet etter idrettens eller golfsportens regler og bestemmelser
til å godkjenne eller avslå å godkjenne en bestemt type golfarrangement.

2.3

Bestemmelsene gjelder ikke klubbens samarbeid med sponsor når klubben selv er
arrangør, se for den situasjonen NGFs rettighets- og arrangementsbestemmelser, særlig
punkt 2.5, og NGFs samarbeidsbestemmelser. Men også da skal handicapturnering
med sponsor og utgiftsdekning godkjennes av NGF etter amatørreglenes Regel 4-2 g.

3.

GRUNNLEGGENDE BESTEMMELSER

3.1

Alle golfarrangementer på golfanlegg i Norge som er kontrollert av golfsportens
organisasjonsledd skal underlegges og gjennomføres i henhold til idrettens og
golfsportens regelverk, herunder med respekt for idrettens frie stilling og ideelle
verdigrunnlag.

3.2

Mer konkret gjelder for alle golfturneringer blant annet følgende bestemmelser, jf.
NGFs lov § 26:
a)
b)
c)
d)
e)

Golfreglene
NGFs generelle turneringsbestemmelser
EGA Handicap System som praktisert av NGF (der handicap anvendes)
Regler for amatørstatus som fastsatt av NGF (der amatører deltar)
NIFs lov kapittel 11 om straff og kapittel 12 om doping, samt idrettens
barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett
f) Disiplinærbestemmelser og sanksjoner i henhold til NIFs lov §§ 11-1 og 11-2 og
Reglement for NGFs Disiplinær- og sanksjonsutvalg
g) Lokale regler for spill og sikkerhets- og ordensregler

4.

EKSTERN TURNERING PÅ KUN EN BANE

4.1

For ekstern turnering som involverer kun en golfbane eller ett golfanlegg, skal ekstern
arrangør søke godkjenning fra den golfklubben som kontrollerer banen/golfanlegget
og inngå skriftlig avtale med denne.

4.2

For klubbens forhold til eventuelt baneselskap, vises til NGFs generelle
turneringsbestemmelser punkt 2.2.
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5.

GOLFKLUBBENS PLIKTER

5.1

Før golfklubben gir sin endelige godkjenning og reserverer starttider m.v. for en
ekstern turnering, skal klubben informere ekstern arrangør om at de grunnleggende
bestemmelser (avsnitt 3 ovenfor) skal følges og, om nødvendig, forklare hva dette
innebærer. Det skal inngås skriftlig avtale hvor dette aksepteres av ekstern arrangør.

5.2

Ved større arrangementer bør klubben kreve at ekstern arrangør plikter å samarbeide
med klubben om planlegging og gjennomføring av arrangementet og at det forberedes
nøye og i god tid. Eventuelle egne turneringsbestemmelser skal fremlegges for
klubbens godkjenning.

5.3

Klubben bør i rimelig utstrekning påse at arrangementet gjennomføres i samsvar med
de grunnleggende bestemmelsene.

6.

NÅR SØKNAD SKAL SENDES NGF

6.1

For landsomfattende arrangement, eller ekstern turnering som omfatter mer enn en
klubb/bane, med eller uten kvalifisering, skal ekstern arrangør søke NGF om
godkjenning for arrangementet.

6.2

Det samme gjelder golfarrangement der finale eller annen del av turneringen skal
foregå utenfor Norge.

6.3

NGF har særlige oppgaver etter amatørreglenes Regel 4-2 g der arrangementet er en
handicapturnering med sponsor og utgiftsdekning. Dette blir da en viktig del av NGFs
saksbehandling for godkjenning.

6.4

Søknad til og godkjenning fra NGF fritar ikke ekstern arrangør fra å inngå avtale med
hver av de klubber i Norge der arrangementet skal avvikles, som i avsnitt 4, med
mindre NGF påtar seg å koordinere dette.

7.

NÆRMERE OM SØKNADEN TIL NGF

7.1

Søknad til NGF om godkjenning av ekstern turnering skal skrives på standard
søknadsskjema og svare på de spørsmål som står der, samt vedlegge utkast til eller
kopi av innbydelse og informasjon til deltagere og komplette turneringsbestemmelser.
Søknaden skal videre gi informasjon om budsjett spesifisert med blant annet
startavgift(er) og andre utlegg for deltagerne, mulige bidrag fra arrangøren i
forbindelse med reise, opphold eller lignende, premiering og andre forhold som kan ha
betydning for NGFs behandling av saken.

7.2

For turneringer som skal godkjennes av NGF må et standard behandlingsgebyr på kr.
1000 være innbetalt før søknaden blir behandlet. Pengene skal innbetales på NGFs
konto og merkes ekstern turnering. Det må påregnes en behandlingstid på inntil 10
virkedager og søknaden må være godkjent før det kan inviteres til turnering.
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7.3

I tillegg til standard behandlingsgebyr kan NGF kreve et tilleggsgebyr for
godkjenningssaker som er eller utvikler seg til å bli særlig omfattende. Det siktes her
særlig til handicapturnering med sponsor og utgiftsdekning og/eller turnering som skal
avvikles på flere baner. Tilleggsgebyret skal ikke overstige kr. 3000 eller, om saken
angår flere baner, kr 1500 per bane.

7.4

Når søknaden er godkjent og standard behandlingsgebyr og eventuelt tilleggsgebyr er
innbetalt til NGF, vil NGF offentliggjøre turneringen på en liste på sine hjemmesider
som bekrefter at turneringen er godkjent av NGF.
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