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Retningslinjer ved bruk av Regel 5-2b, undervisning i golf gitt av amatører mot 

betaling 

 
I R&As amatørregler gjeldende fra 1. januar 2006, er Regel 5-2b modifisert slik at det nå er mulig for 

amatører å motta en viss godtgjørelse for å gi golfinstruksjon under forutsetning av at programmet for 

instruksjonen er forhåndsgodkjent av NGF/PGA.  

 

Regelen er slik: 

5-2b/1 Approved Programmes 

An amateur golfer may receive expenses, payment or compensation for giving golf instruction as part 

of a programme that has been approved in advance by the Governing Body. 

 

R&A har også tydeliggjort regelen i nedenstående decision: 

 

Utdrag fra Decision 5-2b/1 

PAYMENT FOR GOLF INSTRUCTION AS PART OF APPROVED PROGRAMME 

Rule 5-2b is written in deliberately broad terms to enable it to apply to a variety of coaching 

programmes which may be appropriate in different countries. 

The intention of the Rule is to encourage the involvement of volunteers with programmes aimed at 

introducing young people to golf, with such volunteers providing support to qualified members of a 

Professional Golfers’ Association. 

However, the Rule is not limited in its application to apply only to the coaching of junior golfers and 

may be applied by a Governing Body to programmes aimed at developing the games at all levels.  

It is a condition of Rule 5-2b that the programme must be approved in advance by the Governing 

Body thereby ensuring that the programme is co-ordinated or sanctioned appropriately. 

 

Nasjonale forbund gis således mulighet til å lage retningslinjer for hva som skal anses å være 

”approved programmes” hvor amatører har rett til å motta betaling for å gi golfinstruksjon.  

 

Med utgangspunkt i ovenstående forutsetninger, har NGF sammen med PGA of Norway diskutert 

hvordan vi skal tolke og forholde oss til denne nye regelen i Norge.  

  



 

 

 

 

  

Den endelige ordlyden er fastsatt slik: 

 

1. Klubb som ønsker å bruke amatørbestemmelsenes § 5-2b, må ha en avtale med en PGA-utdannet 

pro som kan garantere for at den amatør som skal undervise mot betaling har den nødvendige 

kompetanse.  

2. Opplegget skal godkjennes av utdanningskomiteen for NGF/PGA. (Dette delegeres til den aktuelle 

proen gjennom nevnte avtale). 

3. Beløpet som kan betales for denne undervisningen skal ikke overstige 1/3 av grunnbeløpet i 

folketrygdens bestemmelser.  

 

 

 

 

Utdyping av teksten: 

 

Godkjennelse av opplegget gjøres på den måten at NGFs skjema fylles ut og signeres av  

den aktuelle amatørtreneren, ansvarlig pro og daglig leder i klubben. 

 

1/3 av grunnbeløpet er per i dag ca. kr. 30 000,-. 

 

 

 

I Norge har vi ca. 130 trenere som har gjennomgått godkjent trenerutdanning og har tittelen  

Club professional. Det stilles i dag høye krav til velutdannede trenere / instruktører i klubbene. 

 

Den nye regelen får ikke medføre at vi gir avkall på kvaliteten, men hensikten er derimot å gjøre det 

lettere for klubbene å komplettere de etablerte trenerne med assistenter.  

Vi håper derfor at dette skal lede frem til et enda bedre treningstilbud for spillerne og et aktivt 

samarbeid mellom trenere og ledere i klubbene. 

 

Med idrettslig hilsen 

Norges Golfforbund 

 

 

 

Finn H. Andreassen      Trond Baardseng 

President i Norges Golfforbund    President i PGA of Norway 

 

 

 

Tor-Anders Hanssen        

Generalsekretær i Norges Golfforbund 

 

 

Vedlegg: Avtaleskjema



 

 

Klubbens logo 

 

 

Avtale 
 

 
Undertegnede pro bekrefter med dette at ………………………………….…… 

 

har den nødvendige kompetanse for å kunne bistå i treningen på  

 

………………………………  golfklubb med følgende oppgaver: 

 

 

 

1. ………………………………………………………………………………… 

 

2. ………………………………………………………………………………… 

 

3. ………………………………………………………………………………… 

 

4. ………………………………………………………………………………… 

 

 

 

XXX vil for denne jobben motta betaling i tråd med amatørbestemmelsenes  

Regel 5-2b, stort kr. ____________. Avtalen gjøres for ett år av gangen og gjelder for 

sesongen 20_____. 

 

 
____________________________________ 

Sted og dato 

 

 

 

____________________________________ __________________________________ 

Sign. ansvarlig pro     Sign. daglig leder (klubb / selskap) 

 

 

 

__________________________________ 

Sign. amatørtrener 
 
 


