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R&A, lokalisert i St. Andrews, Skottland og USGA, lokalisert i Liberty 

Corner, New Jersey styrer spillet over hele verden, inkludert å skrive 

og tolke reglene for amatørstatus. 

I samarbeidet med å utgi ett regelsett, opererer R&A og USGA i 

separate arbeidsjurisdiksjoner. USGA er ansvarlig for å administrere 

reglene i USA, dets områder og Mexico. R&A opererer med samtykke 

fra dets tilsluttede golfforbund, og har de samme ansvarene for alle 

andre deler av verden. 

R&A og USGA forbeholder seg retten til å endre både reglene og 

tolkningene til enhver tid. 

 

www.RandA.org                www.USGA.org 

 

http://www.randa.org/
http://www.usga.org/
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Forord til 2022 utgaven av amatørreglene 

Amatørgolf har en godt etablert rolle i spillet, og dagens store utvalg av amatørturneringer er til stor 

glede for golfere i alle aldre, over hele verden. Amatørreglene fortsetter å definere hvem som er 

kvalifisert til å konkurrere som amatør, og denne utgaven har tatt viktige steg i å modernisere 

reglene, for å gjøre de enklere å forstå og anvende. 

Den nye utgaven er resultatet av et moderniseringsinitiativ gjennomført av tidligere og nåværende 

representanter for Amatørstatuskomiteene til R&A og USGA, sammen med representanter fra alle 

nivåer og områder innenfor golfen, og gjenspeiler hvordan golfspillet spilles i dag. 

De nye reglene gjør et klart skille mellom amatør- og profesjonell golf i en moderne sammenheng, gir 

klarhet og muligheter for amatørgolfere, konkurransearrangører og mulige sponsorer til 

amatørgolfen. Det er vår intensjon at de støtter et sunt spill langt inn i fremtiden, for de som spiller 

på de høyeste nivåene og for de mange som spiller golf utelukkende for glede og de utfordringene 

det gir. 

Clive T. Brown       Paul Brown 

Chairman       Chairman 

Amateur Status Committee     Amateur Status Committee 

R&A Rules Limited      United States Golf Association 
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Reglenes formål

 
 

Amatør golfer

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amatørgolf har en godt etablert tradisjon i spillet, inkludert en historie med turneringer 

begrenset til amatørgolfere. Amatørreglene definerer hvem som er kvalifisert til å konkurrere 

som amatør. 

Golf er i stor grad selvregulerende, og for å bidra til å beskytte spillets integritet ved å minimere 

presset på golfreglene og handicapreglene, begrenser amatørreglene typen og verdien på 

premier en amatør tillates å motta basert på prestasjonen i en konkurranse. 

 

Alle golfspillere er amatører, med mindre de: 

• Takker ja til en premie som ikke er tillatt etter regel 3: Premier, 

• Spiller i en golfkonkurranse som profesjonell, 

• Takker ja til betaling eller kompensasjon for å gi instruksjon som ikke er tillatt etter 

regel 4: Instruksjon, 

• Er ansatt (inkludert selvstendig næringsdrivende) som golfklubb- eller driving-range pro, 

eller 

• Har medlemskap i en organisasjon for profesjonelle golfere. 

En amatør som gjør noen av disse handlingene blir non-amatør, og forblir non-amatør inntil 

vedkommende blir gjeninnsatt som amatør (se regel 5: Gjeninnsettelse som amatør). 

Regel 

1 

Regel 

2 
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Premier

 

3a Scratch konkurranser 

En amatør som spiller i en scratch konkurranse tillates å motta premier, inkludert pengepremier, 

med en verdi opp til kr. 9 000,- (opp fra kr. 8 000,- i 2022) i hver konkurranse. Tilsvarende 

verdigrense ved spill i utlandet er opp til £700 eller US $1 000 eller en lavere verdi fastsatt av det 

nasjonale golfforbundet.  

I forhold til disse reglene er en scratch konkurranse en konkurranse som ikke har noen netto-

score elementer i noen del av konkurransen, og handicap må ikke bli brukt til å skille spillere i 

ulike scratch klasser. Enhver konkurranse som ikke er en scratch konkurranse er en 

handicapkonkurranse. 

3b Handicap konkurranser 

En amatør som spiller i en handicapkonkurranse tillates ikke å motta pengepremier, men kan 

motta premier med en verdi opp til kr. 9 000,- (opp fra kr. 8 000,- i 2022) i hver konkurranse. 

Tilsvarende verdigrense ved spill i utlandet er opp til £700 eller US $1 000 eller en lavere verdi 

fastsatt av det nasjonale golfforbundet. 

3c Generelt 

For en premie som ikke er penger, er verdien til premien den prisen den generelt kan kjøpes for, 

fra en detaljist, på det tidspunktet premien mottas. 

Verdigrensen gjelder for følgende: 

• Enhver Tee-til-hull konkurranse hvor en hullscore er involvert, uansett hvor 

konkurransen er spilt (for eksempel på en golfbane eller golf-simulator). 

• Enhver ferdighetskonkurranse hvor slaget er spilt i en tee-til-hull golfkonkurranse. 

• Det totale antallet premier i en enkeltstående konkurranse eller flere konkurranser som 

avholdes samtidig (for eksempel individuell- og lagkonkurranser). 

Verdigrensen gjelder ikke for følgende: 

• Verdien til troféer og andre lignende premier. 

• Lengste drive konkurranser, mål-konkurranser, konkurranser som involverer spesielle 

ferdigheter, triksekonkurranser og konkurranser som bare inneholder putting (med 

mindre konkurransen eller et slag er spilt i forbindelse med en tee-til-hull konkurranse). 

• En premie for en Hole-In-One gjort: 

o Utenfor en tee-til-hull konkurranse, eller 

o I en tee-til-hull konkurranse, forutsatt at lengden på slaget er minst 45 meter. 

• Gambling eller veddemål blant individuelle golfere eller lag. 

• Utgifter for å konkurrere i et påfølgende steg av den samme konkurransen. 

 

Regel 

3 
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Instruksjon

 
 

 

Gjeninnsettelse som amatør golfer

 
 

  

Instruksjon betyr å undervise i mekanismene i å svinge en golfkølle og treffe en golfball. 

Amatørreglene gjelder ikke for andre former for undervisning eller coaching (for eksempel fysisk 

trening og de mentale aspektene av spillet). 

En amatør som mottar betaling eller kompensasjon for å gi instruksjon, inkludert som en del av 

lønnede oppgaver, blir non-amatør. 

Men en amatør kan motta betaling eller kompensasjon for å gi instruksjon i følgende tilfeller: 

• Som en del av et program forhåndsgodkjent av NGF. 

• Som ansatt i en skole, college eller leir, forutsatt at tiden som brukes til å gi instruksjon 

er mindre enn 50% av den totale tiden vedkommende bruker som ansatt. 

• Når instruksjonen gis skriftlig eller online, og ikke spesifikt til en individuell eller en 

gruppe. 

 

En non-amatør kan bli gjeninnsatt som amatør av det aktuelle nasjonale golfforbundet.  

I Norge har NGF eksklusiv rett til å: 

• Gjeninnsette en non-amatør, 

• Kreve en venteperiode før gjeninnsettelse, eller 

• Nekte gjeninnsettelse. 

NGFs beslutning om gjeninnsettelse er endelig, men en spiller som er part i en sak om 

gjeninnsettelse som er avgjort av NGF, kan innen fire uker etter at spilleren har mottatt 

underretning om avgjørelsen, påklage avgjørelsen skriftlig til NGF. 

Regel 

4 

Regel 

5 



Norges Golfforbund, 1. januar 2023 

Bruken av reglene

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

R&A og USGA er de bestemmende myndighetene for amatørreglene, og forbeholder seg retten 

til å endre reglene til enhver tid og å lage og endre tolkninger av reglene til enhver tid. 

I Norge er NGF den nasjonale bestemmende myndigheten ansvarlig for å administrere og følge 

opp amatørreglene i Norge, inkludert saker som oppstår i andre områder, men som involverer 

en person eller personer bosatt i Norge. 

Hvis det er usikkerhet eller tvil om bruken av reglene, inkludert hvorvidt en person er amatør 

eller non-amatør, har NGF myndigheten til å foreta en endelig beslutning, men kan også 

forelegge saken overfor R&A før endelig beslutning tas. 

NGFs beslutning rundt bruken av reglene er endelig, men gir adgang til å kunne klage overfor 

NGF. 

Regel 
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