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Regler for amatørstatus 
 
Godkjent av R&A Rules Limited og United States Golf Association. 
 
Gjeldende fra januar 2016. 
 

Forord til regler for amatørstatus 

Amatørstatus i idrett er mindre vanlig i dag enn tidligere. Imidlertid mener R&A og USGA at 
skillet mellom amatør- og profesjonell golf bør opprettholdes. 

Amatørgolf har to grunnleggende egenskaper som i kombinasjon er sjeldne innen idrett: 

1. Spillets regler anvendes gjennom selvregulering. 
2. Et godt handicapsystem gjør det mulig for spillere å konkurrere mot hverandre på 

like vilkår. 

Disse egenskapene er noe av det som gjør amatørgolfen attraktivt, men i kombinasjon kan 
de lede til ukontrollerte økonomiske incitament som kan medføre press på en spillers 
integritet, som igjen kan skade golfspillet som helhet.  

Gjennom hensiktsmessige grenser og restriksjoner, er reglene ment å oppmuntre 
amatørgolfere til å fokusere på spillets utfordringer og konkurranseånd, snarere enn 
økonomiske gevinster. 

 
Imidlertid erkjenner R&A og USGA behovet for at unge talentfulle spillere kan trenge støtte 
fra utenforstående i sin utvikling. I senere tid har Reglene gitt større rom for å støtte spillere 
i utvikling slik at de skal kunne nå sitt fulle potensial, gjennom hjelp (økonomisk og på annen 
måte) som regulert av bestemmende myndighet. 
 
I denne siste regelsamlingen er reglene relatert til pengepremier revidert for å gjøre det 
enklere for amatørgolfere å støtte anerkjente veldedige formål.  
 
R&A og USGA forventer at Reglene for amatørstatus vil utvikles videre, men at de vil 
forplikte seg til å bevare amatørkodeksen for millioner av golfspillere som gleder seg med 
golf utelukkende for de utfordringene banen, medspillerne og spillet i seg selv gir dem.  
 
 
F Keith Andrews      William W Gist IV 
Chairman       Chairman 
Amateur Status Committee     Amateur Status Committee 
R&A Rules Ltd.       United States Golf Association 
 
September 2015 
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Innledning 

R&A og USGA forbeholder seg retten til å endre ”Reglene for amatørstatus” og til enhver tid 
å endre fortolkningen av disse. For oppdatert informasjon, kontakt Norges Golfforbund 
(NGF) eller se www.golfforbundet.no  
 
I "Reglene for amatørstatus" må et kjønn brukt for å beskrive en regelsituasjon, forstås til å 
inkludere begge kjønn.  
 
Disse ”Regler for amatørstatus”, også kalt amatørreglene (heretter Reglene), er fastsatt av 
styret i Norges Golfforbund (NGF). De er i overensstemmelse med Rules of Amateur Status 
fastsatt av R&A Rules Limited (R&A), med visse tilpasninger for Norge. R&As regler er 
generelt adoptert av European Golf Association (EGA), som NGF er medlem av. NGF er den 
bestemmende myndighet i Norge etter Reglene og håndhever disse i form av beslutninger 
om den enkelte spillers tap av og gjenopprettelse av amatørstatus (reamatørisering) i 
henhold til Reglene. 
 
DEFINISJONER 

Når de definerte uttrykkene under er benyttet i Reglene, er de skrevet i kursiv. 
 
Amatør 

En “amatør”, enten han spiller konkurransegolf eller for rekreasjon, er en som spiller golf for 
utfordringens skyld og ikke som yrke eller for økonomisk gevinst. 
 
Bestemmende myndighet 

Den “bestemmende myndighet” for administrasjon av amatørreglene er i de fleste land 
landets nasjonale golfforbund.  

I Norge er NGF den bestemmende myndighet. 
 
Dyktighet eller anseelse som golfspiller 

Det er opp til den bestemmende myndighet å fastsette hvorvidt en amatør anses å ha 
dyktighet eller anseelse som golfspiller. 
 
I alminnelighet anses en amatør for å ha dyktighet som golfspiller kun dersom han: 
(a) har hatt suksess som konkurransespiller (uten handicap) på nasjonalt nivå eller har vært 
tatt ut til å representere sitt nasjonale forbund, eller 
(b) konkurrerer på elitenivå. 
 

Anseelse som golfspiller etter oppnås kun gjennom dyktighet som golfspiller og en slik 
anseelse varer minst fem år etter at spillerens dyktighet har falt til et lavere nivå enn fastsatt 
av bestemmende myndighet.  
 
Gavekort 

Et “gavekort” er et gavekort godkjent av arrangøren av en turnering, til bruk som premie, for 
kjøp av varer eller tjenester fra proshop eller andre. 
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Hederspremier 

Til forskjell fra turneringspremier er “hederspremier” premier eller gaver som gis som 
anerkjennelse for en bemerkelsesverdig prestasjon eller innsats for golfsporten. 
Hederspremier kan ikke være pengebeløp. 
 
Instruksjon 

“Instruksjon” er undervisning i den fysiske delen av golfspillet, dvs. det å svinge golfkøllen og 
å slå ballen. 
 
Note: Instruksjon omfatter ikke undervisning i de psykologiske aspekter ved golfspillet og 
heller ikke regler og etikette. 
 
Junior 

I Norge er en spiller ”junior” til og med det året han fyller 19 år. 
 
Premier av symbolsk verdi 

“Premier av symbolsk verdi” er pokaler o.l. premier av gull, sølv, keramikk, glass eller 
lignende og hvor den symbolske karakter klart fremgår ved permanent merking på 
gjenstandene. 
 
R&A 

R&A Rules Limited. 
 
Regel eller reglene 

Regel eller reglene refererer til ”Reglene for amatørstatus” og tolkningene som foreligger i 
”Decisions on the Rules of Amateur Status”. 
 
Salgsverdi 

En premies “salgsverdi” er den normale eller veiledende prisen som premien generelt er 
tilgjengelig for på detaljistleddet, på tidspunktet for utdeling av premien.  
 
USGA 

United States Golf Association. 
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Regel 1        Amatørisme 
 

1-1. Generelt 
En amatør må i spill og handling opptre i overensstemmelse med Reglene. 
 
1-2. Amatørstatus 
Amatørstatus er et standard vilkår for startberettigelse som amatør i golfturneringer. En 
person som opptrer i strid med Reglene risikerer tap av sin amatørstatus og dermed også tap 
av retten til å delta i amatørturneringer. 
 
1-3. Reglenes formål 
Reglenes formål er å opprettholde skillet mellom amatørgolf og profesjonell golf og å sikre at 
amatørgolf, som er selvregulerende i forhold til Golfreglene og handicapsystemet, er fri fra 
de fristelser til regelovertredelser som kan følge av ukontrollert sponsing og finansielle 
incentiver.  
 
Gjennom hensiktsmessige grenser og restriksjoner, er Reglene også ment å oppmuntre 
amatørgolfere til å fokusere på spillets utfordringer og iboende belønninger, snarere enn 
økonomisk gevinst. 
 
1-4. Tvil om reglene 
En person som er i tvil om hvorvidt en planlagt handling er tillatt etter Reglene, bør 
konsultere NGF. 
 
Også arrangører og sponsorer av golfturneringer med amatører som deltakere, som er i tvil 
om hvorvidt aktuelle planer er i overensstemmelse med Reglene, kan og bør forelegge saken 
for NGF til uttalelse. 
 

Regel 2        Profesjonalisme 

 
2-1. Generelt 
En amatør må ikke opptre eller fremstille seg selv som en profesjonell golfspiller. 
 

For anvendelse av disse Reglene forstås en profesjonell spiller å være en som: 

• har golfspill som sitt yrke, eller 

• jobber som pro, eller 

• melder seg på en golfturnering som en profesjonell golfspiller, eller 

• har eller beholder et medlemskap i en profesjonell organisasjon (PGA), eller 

• har eller beholder et medlemskap i en profesjonell tour, som er begrenset til kun 
profesjonelle golfspillere 
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Unntak: 
En amatør kan ha eller beholde en medlemskategori i en profesjonell organisasjon (PGA), 
forutsatt at hans medlemskategori ikke gir noen spillerettigheter og er kun for administrative 
formål.  
 
Anmerkning 1: En amatør kan undersøke de muligheter vedkommende har til å bli 
profesjonell golfspiller, inkludert det å forsøke å kvalifisere seg til å bli profesjonell, men 
uten å lykkes. Han kan også søke om stilling som assistent-pro som ikke fører til ansettelse. 
Videre kan en amatør ha lønnet arbeid i proshop dersom det ikke inngår arbeidsoppgaver 
som innebærer overtredelse av Reglene (som f. eks. instruksjon). 
 
Anmerkning 2: Dersom en amatør må delta i en eller flere turneringer for å kvalifisere seg til 
medlemskap i en profesjonell tour, kan han delta i slik kvalifisering uten å tape sin 
amatørstatus, forutsatt at retten til enhver pengepremie fraskrives skriftlig på forhånd. 
 
2.2 Kontrakter og avtaler 
 
(a) Nasjonalt golfforbund 
En amatør kan inngå en kontrakt og/eller en avtale med Norges Golfforbund, forutsatt at 
han ikke mottar betaling, kompensasjon eller annen økonomisk gevinst, direkte eller 
indirekte, så lenge han er amatør, unntatt som fastsatt i Reglene.  
 
(b) Profesjonelle agenter, sponsorer, og andre tredjeparter 
En amatør kan inngå en kontrakt og/eller en avtale med en tredjepart (inkludert, men ikke 
begrenset til, en profesjonell agent eller sponsor), forutsatt at: 

(i) spilleren er minst 18 år, 

(ii) kontrakten eller avtalen er utelukkende i forhold til spillerens fremtid som profesjonell 
og ikke fastsetter spill som amatør i visse amatør- eller profesjonelle turneringer, 

(iii)  med mindre noe annet ikke er bestemt i Reglene, kan ikke en amatør motta betaling, 
kompensasjon eller annen økonomisk gevinst, direkte eller indirekte, så lenge han er 
amatør. 

 
Unntak: I særskilte individuelle tilfeller, kan en amatør under 18 år søke Norges Golfforbund 
om å kunne inngå en slik kontrakt, forutsatt at den ikke er av mer enn 12 måneders varighet 
og at den ikke kan fornyes. 
 
Anmerkning 1: Det anbefales at en amatør konsulterer Norges Golfforbund før signering av 
en kontrakt og/eller avtale med en tredjepart, for å være sikker på at den er i henhold til 
Reglene. 
 
Anmerkning 2: Dersom en amatør mottar stipend til en utdannelsesinstitusjon for golf (se 
Regel 6-5), eller ønsker å søke om et slikt stipend i fremtiden, anbefales han å kontakte 
den/de som forvalter stipendene og/eller relevant utdanningsinstitusjon, for å være sikker 
på at tredjeparts kontrakter og/eller avtaler er tillatt under gjeldende regler for stipendet. 
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Regel 3        Premier 

 
3-1. Spill om pengepremier 

a. Generelt 
En amatør må ikke spille golf om pengepremier eller tilsvarende likvide verdier, i en match, i 
en turnering eller i en oppvisning. 
 
Imidlertid kan en amatør delta i en match, i en turnering eller i en oppvisning, der det er 
tilbudt pengepremier eller tilsvarende likvide verdier, forutsatt at han før deltagelse frafaller 
retten til å motta slike premier. 
 
Unntak: Hole-in-one premier, se Regel 3-2b 
 
b. Pengepremier til veldedige formål 
En amatør kan delta i et arrangement hvor pengepremier eller tilsvarende i likvide verdier 
doneres til et anerkjent veldedig formål, forutsatt at arrangøren har innhentet 
forhåndsgodkjenning fra bestemmende myndighet. I Norge er NGF bestemmende 
myndighet. 
 
(Opptreden i strid med Reglenes formål, se Regel 7-2) 

(Standpunkt til gambling, se tillegg) 
 

3-2. Premiegrenser 

a. Generelt 

En amatør må ikke motta premier (bortsett fra premier av symbolsk verdi) eller gavekort 
som har salgsverdi som overstiger NOK 6 000 eller tilsvarende i annen valuta. Denne 
verdigrensen gjelder for de premier og gavekort som en spiller samlet mottar i en og samme 
turnering, herunder turnering som består av flere runder. 
 
Unntak: Hole-in-one premier, se Regel 3-2b. 
 
Anmerkning 1: Premiegrensen gjelder for alle former for golfkonkurranser, enten på 
golfbanen, driving-range eller golfsimulator, inkludert ”nærmest pinnen” og ”lengste drive” 
konkurranser. 
 
Anmerkning 2: Det påligger turneringskomiteen for den aktuelle turnering å synliggjøre hva 
salgsverdien av den enkelte premie er. 
 
Anmerkning 3: Det anbefales at den samlede verdien av premier i en scratchturnering, eller 
av premiene i hver handicapklasse, ikke overstiger to ganger verdigrensen i 18-hulls 
turneringer, tre ganger i 36-hulls turneringer, fem ganger i 54-hulls turneringer og seks 
ganger i 72-hulls turneringer. 
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b. Hole-in-One premier 
En amatør kan motta en premie som overstiger grensen i Regel 3-2a, inkludert en 
pengepremie, for en hole-in-one oppnådd i en golfrunde. 
 
Anmerkning: Hole-in-one må oppnås i en golfrunde og må være tilknyttet den runden. 
Separate konkurranser, konkurranser med gjentatte forsøk eller konkurranser avholdt andre 
steder enn på golfbanen (for eksempel på en driving-range eller golfsimulator) og 
puttingkonkurranser, kvalifiserer ikke under denne bestemmelsen og er underlagt de 
begrensningene som angitt i Regel 3-1 og 3-2a. 
 
3-3. Hederspremier 

a. Generelt 

En amatør må ikke motta en hederspremie med salgsverdi som overstiger verdigrensen i 
Regel 3-2. 
 
b. Flere hederspremier 

En amatør kan motta mer enn én hederspremie fra forskjellige givere, selv om samlet 
salgsverdi overstiger verdigrensen, forutsatt at dette ikke fremstår som en omgåelse av 
verdigrensen for en hederspremie. 
 

Regel 4        Utgifter 

 
4-1. Generelt 

Utover det som Reglene tillater, må en amatør ikke fra noen kilde motta dekning av utgifter, 
i penger eller på annen måte, for spill i golfturnering eller oppvisning. 
 
4-2. Tillatt utgiftsdekning i forbindelse med konkurranse 

En amatør kan motta rimelig utgiftsdekning, som ikke overstiger faktisk pådratte utgifter, i 
forbindelse med spill i golfturnering eller oppvisning i de tilfellene som er bestemt i 
punktene a-g under denne regelen. 
 
Dersom en amatør mottar et golfstipend til en utdanningsinstitusjon (se Regel 6-5), eller 
ønsker å søke om et slikt stipend i fremtiden, anbefales han å kontakte den/de som forvalter 
stipendene og/eller relevant utdanningsinstitusjon, for å være sikker på at utgiftsdekning er i 
henhold til stipendets regler.  
 
a. Familiestøtte 

En amatør kan motta dekning av utgifter fra familiemedlemmer eller verge. 
 
b. Juniorer 

Juniorer kan få utgiftene dekket når de deltar i turneringer utelukkende for juniorer. 
 
Anmerkning: Hvis en turnering ikke er utelukkende for juniorer, kan en junior motta 
utgiftsdekning i forbindelse med deltakelse i en slik turnering, som bestemt i Regel 4-2c.  
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c. Individuelt 

En amatør som deltar individuelt i en golfturnering, kan motta utgiftsdekning for dette 
dersom vedkommende oppfyller følgende vilkår: 
 
(i) Når turneringen finner sted i Norge, og spilleren bor der, må omfanget av 

utgiftsdekningen være godkjent av NGF og utbetalingen må skje gjennom NGF eller, etter 
godkjennelse av NGF, av spillerens golfklubb.  
 

(ii) Når turneringen finner sted i et annet land enn der spilleren bor, må utgiftsdekningen 
være godkjent og utbetalt gjennom NGF, eller etter godkjennelse av NGF, utbetalt 
gjennom den bestemmende golfmyndighet i det området han konkurrerer. 

 
NGF kan begrense omfanget av utgiftsdekning til et antall konkurransedager i et kalenderår 
og en amatør må ikke overstige en slik grense. I slike tilfeller anses utgiftsdekningen å kunne 
inkludere rimelig reise- og treningstid i forbindelse med konkurransedagene. 
 
Unntak: En amatør kan ikke motta, direkte eller indirekte, utgiftsdekning fra en profesjonell 
agent (se Regel 2-2) eller andre lignende kilder bestemt av NGF. 
 
Anmerkning: Unntatt som bestemt i Reglene, kan en amatør med dyktighet eller anseelse 
som golfspiller, ikke avertere eller promotere kilden til sin utgiftsdekning (se Regel 6-2). 
 
d. Lag 

En amatør kan motta utgiftsdekning når han representerer: 

• sitt land 

• sin region 

• sin golfklubb 

• sin arbeidsgiver eller sitt yrke, eller 

• en lignende enhet 
 
i en lagturnering, treningsleir eller annet treningsarrangement. 
 
Anmerkning 1: En ”lignende enhet” inkluderer en anerkjent utdannelsesinstitusjon eller 
militær enhet. 
 
Anmerkning 2: Om ikke annet fremgår, må dekning av disse utgifter skje av den enhet som 
amatøren representerer eller av den nasjonale golfmyndigheten i det land han konkurrerer i. 
 

e. Invitasjoner som ikke er basert på dyktighet som golfspiller 

En amatør som er invitert til å delta i en turnering eller annet golfarrangement av andre 
grunner enn dyktighet som golfspiller (f.eks. som berømthet, forretningsforbindelse eller 
kunde), kan motta utgiftsdekning. 
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f. Oppvisninger 

En amatør, som deltar i en oppvisning til støtte for et anerkjent veldedig formål, kan motta 
utgiftsdekning forutsatt at oppvisningen ikke holdes i forbindelse med et annet 
golfarrangement som spilleren konkurrerer i. 
 
g. Handicapturnering med sponsor 

En amatør kan motta utgiftsdekning ved deltakelse i en sponset handicapturnering forutsatt 
at turneringen og dens vilkår er godkjent på følgende måte: 
 
(i) Når turneringen finner sted i Norge, må sponsoren eller arrangøren hvert år ha innhentet 

forhåndsgodkjenning fra NGF, og 
 
(ii) Når turneringen skal finne sted i mer enn ett land, eller involvere spillere fra et annet 

land, må sponsoren eller arrangøren på forhånd ha innhentet årlig godkjenning fra den 
bestemmende myndighet i hvert av de to eller flere land som er berørt. Søknaden om 
dette skal sendes den bestemmende myndighet i landet hvor turneringen starter. 

 
4-3. Golfrelaterte utgifter 

En amatør kan motta rimelig utgiftsdekning, som ikke overstiger faktisk pådratte utgifter, i 
forbindelse med deltagelse i ikke-konkurranserelaterte golfaktiviteter. 
 
Unntak: En amatør må ikke motta, direkte eller indirekte, utgiftsdekning fra en profesjonell 
agent (se Regel 2-2) eller andre lignende kilder bestemt av NGF 
 
Anmerkning: Unntatt som bestemt i Reglene, må en amatør med dyktighet eller anseelse 
som golfspiller, ikke avertere eller promotere kilden til sin utgiftsdekning (Regel 6-2). 
 
4-4. Livsoppholdsutgifter 
En amatør kan motta dekning for livsoppholdsutgifter, som ikke overstiger reelle utgifter, 
som bidrag til generelle levekostnader, forutsatt at utgiftene er godkjent og utbetalt 
gjennom NGF. 
 
For å avgjøre om slike livsoppholdsutgifter er nødvendig og/eller passende, bør NGF vurdere, 
blant andre faktorer, gjeldende sosioøkonomiske forhold. 
 
Unntak: En amatør må ikke motta livsoppholdsutgifter, direkte eller indirekte, fra en 
profesjonell agent (se Regel 2-2) eller andre lignende kilder bestemt av NGF. 
 

Regel 5        Instruksjon 

 
5-1. Generelt 

Utover det som Reglene tillater, må en amatør ikke motta betaling eller annet vederlag, 
direkte eller indirekte, for å gi instruksjon. 
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5-2. Hvor betaling er tillatt 

a. Utdanningsinstitusjon, treningsleir, etc. 

En amatør som er (i) ansatt i skole eller annen utdanningsinstitusjon eller (ii) er leder på 
treningsleir eller i annet lignende organisert program, kan motta betaling eller vederlag for 
instruksjon til studentene/deltagerne i institusjonen, leiren eller programmet, forutsatt at 
den tid som medgår til instruksjon utgjør mindre enn 50 % av vedkommende sine totale 
plikter i slik sammenheng. 
 
b. Forhåndsgodkjente opplegg 

En amatør kan få dekket utgifter og motta betaling eller annet vederlag, for å drive 
instruksjon når dette inngår i et opplegg som er forhåndsgodkjent av NGF.  
 
5-3. Skriftlig instruksjon 
En amatør kan motta betaling eller kompensasjon for skriftlig instruksjon forutsatt at 
vedkommendes dyktighet eller anseelse som golfspiller, ikke er en avgjørende faktor for 
engasjementet eller for salget av dette arbeidet. 
 

Regel 6        Bruk av dyktighet eller anseelse som golfspiller 

 
De følgende forskriftene under Regel 6, gjelder kun amatører med dyktighet eller anseelse 
som golfspiller. 
 
6-1. Generelt 

Utover det som Reglene tillater, må en amatør med dyktighet eller anseelse som golfspiller 
ikke benytte seg av denne dyktigheten eller anseelsen for å oppnå noen økonomisk fordel. 
 
6-2. Markedsføring, reklame og salg 

En amatør med dyktighet eller anseelse som golfspiller må ikke benytte seg av denne 
dyktigheten eller anseelsen for å oppnå betaling, vederlag, personlige fordeler eller noen 
form for økonomiske fordeler, direkte eller indirekte, for å (i) markedsføre, reklamere for 
eller selge noe, eller (ii) tillate at hans navn eller bilde benyttes av en tredjepart i reklame for 
eller salg av varer eller tjenester. 
 
I forbindelse med denne regelen, selv om ingen betaling eller kompensasjon er mottatt, 
anses en amatør å ha oppnådd en personlig fordel ved å markedsføre, reklamere for eller 
selge noe, eller ha tillatt hans navn eller bilde å bli benyttet av en tredjepart for å 
markedsføre, reklamere for eller selge varer eller tjenester. 
 
Unntak: En amatør med dyktighet eller anseelse som golfspiller kan tillate at hans navn eller 
bilde blir benyttet til å markedsføre: 

(a) NGF eller hans region, eller 
(b) et anerkjent veldedig formål (eller lignende god sak), eller 
(c) med tillatelse av NGF, enhver golfturnering eller annet arrangement som anses å fremme 

golfsporten. 
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Amatøren må ikke motta betaling, vederlag eller annen økonomisk fordel, direkte eller 
indirekte, for å tillate at hans navn eller bilde benyttes til slikt. Imidlertid kan han motta 
rimelig utgiftsdekning, som ikke overstiger faktisk pådratte utgifter, i forbindelse med dette. 
 
Anmerkning 1: En amatør med dyktighet eller anseelse som golfspiller, kan motta golfutstyr 
fra enhver som handler med slikt utstyr, forutsatt at det ikke er reklame forbundet med det. 
 
Anmerkning 2: Begrenset kobling til navn og logo på golfutstyr og klær, er tillatt. Ytterligere 
informasjon om dette er beskrevet i ”Decisions on the Rules of Amateur Status”. 
  
6-3. Personlig opptreden 

En amatør med dyktighet eller anseelse som golfspiller, må ikke benytte seg av denne 
dyktighet eller anseelse for å oppnå betaling, vederlag, personlige fordeler eller økonomisk 
fordel, direkte eller indirekte, for personlig opptreden. 
 
Unntak: En amatør med dyktighet eller anseelse som golfspiller kan motta dekning av 
faktiske utgifter i forbindelse med en personlig opptreden forutsatt at golfkonkurranse eller 
golfoppvisning ikke er involvert. 
 
6-4. Mediedekning og forfatterskap 

En amatør med dyktighet eller anseelse som golfspiller kan motta betaling, vederlag, 
personlige fordeler eller økonomiske fordeler for medvirkning i media eller skriving om golf, 
forutsatt at: 
(a) mediedekningen eller forfatterskapet er en del av hans primære yrke, og instruksjon i 

golf ikke er en del av det (Regel 5), eller 
(b) mediedekningen eller forfatterskapet er et deltids engasjement, og spilleren er den 

faktiske forfatter av kommentarene, artiklene eller bøkene, og instruksjon inngår ikke. 
 
Anmerkning: En amatør med dyktighet eller anseelse som golfspiller, må ikke markedsføre 
eller reklamere for noe innenfor sine kommentarer, artikler eller bøker (se Regel 6-2). 
 
6-5. Stipend 

En amatør med dyktighet eller anseelse som golfspiller kan motta fordelene ved et stipend 
når stipendet og dets statutter, er godkjent av NGF. 
 
NGF kan forhåndsgodkjenne vilkårene og betingelsene ved stipend som overholder reglene 
til The National Collegiate Athletic Association (NCAA) i USA, eller andre tilsvarende 
organisasjoner som er styrende for utdanningsinstitusjoner for idrett.  
 
Hvis en amatør mottar stipend til en utdannelsesinstitusjon for golf, eller ønsker å søke om 
et slikt stipend i fremtiden, anbefales han å kontakte den nasjonale instansen som regulerer 
slike stipend og/eller relevant utdanningsinstitusjon, for å være sikker på at tredjeparts 
kontrakter og/eller avtaler (Regel 2-2b) eller utgiftsdekning i forbindelse med konkurranser 
(Regel 4-2) er tillatt i henhold til gjeldende regler for stipendet. 
 
 

https://www.randa.org/en/rulesequipment/rules/rules-explorer
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6-6. Medlemskap 

En amatør med dyktighet eller anseelse som golfspiller, kan motta medlemskap i en 
golfklubb eller spillerett på en golfbane uten ordinær betaling for den aktuelle medlems- 
eller spillekategorien hvis ikke tilbudet er gitt for å påvirke spilleren til å spille for klubben 
eller banen. 
 

Regel 7        Annen opptreden som er uforenlig med amatørisme 

 
7-1. Opptreden til skade for amatørisme 

En amatør må ikke opptre på en måte som er til skade for amatørgolfen. 
 
7-2. Opptreden i strid med reglenes formål 

En amatør må ikke foreta handlinger, inkludert handlinger relatert til gambling i golf, som 
strider mot Reglenes formål. 

(Standpunkt til gambling, se Tillegg) 
 

Regel 8        Fremgangsmåte ved håndhevelse av Reglene 

 
8-1. Avgjørelse vedrørende overtredelse 

Når NGF får kjennskap til at en golfspiller, som hevder å være amatør kan ha opptrådt i strid 
med Reglene, skal saken undersøkes av NGF, og NGF avgjør om en overtredelse av Reglene 
har funnet sted. Hver sak skal behandles individuelt på egne vilkår, og saken blir først avgjort 
etter en grundig vurdering. NGFs avgjørelse i saken er endelig, men kan etter Reglene ankes i 
henhold til Regel 8-3. 
 
8-2. Håndhevelse 

Går en avgjørelse ut på at en amatør har overtrådt Reglene, kan NGF erklære at spilleren har 
mistet sin amatørstatus eller kreve at spilleren avstår fra bestemte handlinger som vilkår for 
at spilleren skal få opprettholde sin amatørstatus. 
 
NGF skal underrette spilleren og kan underrette enhver berørt golfmyndighet om enhver 
avgjørelse fattet etter denne regelen 8-2. 
 
8-3. Klage 

En spiller som har fått en avgjørelse mot seg etter Regel 8-1 og 8-2, kan innen 4 uker etter at 
spilleren har mottatt underretning om avgjørelsen påklage avgjørelsen skriftlig til NGF. 
Dersom NGF ikke finner grunn til å omgjøre sin avgjørelse, skal klagesaken avgjøres av et 
amatørstatus klageutvalg som i den enkelte sak oppnevnes av NGFs styre. Klageutvalget skal 
foreta en ny vurdering av saken. Dets avgjørelse er endelig. 
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Regel 9        Gjenopprettelse av amatørstatus 

 
9-1. Generelt 
NGF har eksklusiv myndighet til å: 

• Gjenopprette en spillers amatørstatus 

• Fastsette en karenstid som vilkår for gjenopprettelse 

• Avslå gjenopprettelse av amatørstatus 
For klageadgang, se Regel 9-4. 
 
9-2. Søknad om gjenopprettelse av amatørstatus 
Hver søknad om gjenopprettelse av amatørstatus, skal behandles individuelt på egne vilkår, 
der følgende prinsipper i alminnelighet skal være veiledende for NGF: 

 
a. Karenstid 

Amatør- og profesjonell golf er to distinkte former for spillet som gir ulike muligheter. 
Dersom det blir for enkelt å skifte status fra profesjonell til amatør, vil å bryte Reglene ikke 
oppfattes som særlig straff. Derfor skal en som søker om gjenopprettelse av amatørstatus 
gjennomgå en karenstid som fastsettes av NGF.  
Karenstiden skal normalt regnes fra tidspunktet for spillerens siste overtredelse av Reglene, 
med mindre NGF bestemmer at den skal regnes enten (a) fra det tidspunkt NGF ble 
oppmerksom på den siste overtredelsen, eller (b) fra et annet tidspunkt som NGF finner 
rimelig. 
 
b. Karenstidens lengde 

(i) Profesjonalisme 

Karenstidens lengde skal normalt vurderes ut fra varigheten av overtredelsen. Imidlertid skal 
en søker normalt ikke få sin amatørstatus gjenopprettet før søkeren har opptrådt i 
overensstemmelse med Reglene i minst ett år. 
 
Følgende gjelder som veiledende retningslinjer for karenstidens lengde: 

Overtredelsens varighet:  Karenstidens lengde: 
under 6 år    1 år 
6 år eller mer    2 år 
 
Karenstiden kan forlenges dersom søkeren i omfattende grad, har spilt golf for 
pengepremier. I vurderingen om karenstiden skal forlenges, skal det tas hensyn til 
turneringenes nivå og søkerens prestasjoner i disse turneringene. I alle tilfeller har NGF rett 
til å forlenge eller forkorte karenstiden. 
 
(ii) Andre overtredelser av reglene 

Normalt vil det bli krevd ett års karenstid. En lengre karenstid kan fastsettes dersom 
overtredelsen vurderes som alvorlig. 
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c. Antall gjenopprettelser 

En spiller kan normalt ikke få sin amatørstatus gjenopprettet mer enn to ganger. 
 
d. Nasjonalt fremragende spillere 
En spiller som betegnes som fremragende og som har brutt Reglene i mer enn fem år, er 
normalt ikke berettiget for reamatørisering. 
 

e. Status i karenstiden 

I karenstiden skal en som søker om gjenopprettelse av amatørstatus, overholde Reglene slik 
de gjelder for amatører. Søkeren er ikke berettiget til å delta i golfturneringer som amatør. 
Dog kan vedkommende delta og vinne premier i konkurranser begrenset til medlemmene av 
en klubb som søkeren er medlem av, forutsatt at dette er godkjent av klubbens styre. 
Søkeren kan ikke representere sin klubb i spill mot andre klubber med mindre dette er 
godkjent av klubbene og/eller turneringskomiteen. 
 
Søkeren om gjenopprettelse av amatørstatus kan, uten å skade sin søknad, delta i 
turneringer som ikke er begrenset til amatører, dersom dette er i samsvar med 
turneringsbestemmelsene og forutsatt at han meldes på som en som søker om 
gjenopprettelse av amatørstatus. Han må da frafalle retten til eventuelle pengepremier som 
blir tilbudt i turneringen, og må også avslå premier som er reservert for amatører (Regel 3-
1). 
 
9-3. Søknaden 

Søknad om gjenopprettelse av amatørstatus skal fremsettes skriftlig for NGF og inneholde all 
relevant informasjon. NGF kan kreve at søknaden skal skrives på et bestemt formular. NGF 
vil først  behandle saken når søknaden inneholder all relevant informasjon. 
 
9-4. Klage 

En spiller som er part i en sak om gjenopprettelse av amatørstatus som er avgjort av NGF 
etter Regel 9, kan innen 4 uker etter at spilleren har mottatt underretning om avgjørelsen, 
påklage avgjørelsen skriftlig til NGF. Bestemmelsene i Regel 8-3 om omgjøring og 
klagebehandling, gjelder tilsvarende her.  
 

Regel 10        NGFs avgjørelser 

 
10-1. NGFs avgjørelser 

NGFs avgjørelser etter disse Reglene er endelige, med unntak for retten til å klage etter 
Reglene 8-3 og 9-4. 
 
10-2. Tvil om reglene 

Ved fortolkning og anvendelse av Reglene kan NGF og klageutvalget også ta hensyn til R&As 
”Rules of Amateur Status” på originalspråket og tilhørende decisions publisert av R&A, samt 
konsultere R&A i sakens anledning. 
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           Tillegg – Standpunkt til gambling 

 

Generelt 

En amatør, enten han spiller konkurransegolf eller sosialt, er en som spiller golf for 
utfordringens skyld, ikke som yrke eller for økonomisk gevinst. 
 
Overdrevne økonomiske motiver i amatørgolf, som kan bli resultatet ved noen former for 
gambling eller veddemål, kan gi økning i misbruk av reglene både i spill og manipulasjon av 
handicap og vil være skadelig for sportens integritet. 
 
Det er en forskjell mellom det å spille om pengepremier (Regel 3-1), gambling eller veddemål 
som er i strid med Reglenes formål (Regel 7-2), og former for gambling og veddemål som i 
seg selv ikke bryter Reglene. En amatør eller en komité med ansvar for en konkurranse hvor 
amatører konkurrerer, bør rådspørre NGF hvis det er tvil om anvendelse av Reglene. Hvis 
dette ikke gjøres, anbefales det at ingen kontantpremier blir utdelt for å være sikker på at 
Reglene overholdes. 
 
Akseptable former for gambling 

Det er ingen innvending mot uformell gambling eller veddemål mellom individuelle golfere 
eller grupper av golfere, når dette er av en underordnet betydning ved spillet. Det er ikke 
mulig å definere uformell gambling eller veddemål presist, men kjennetegn som vil være 
samsvarende med slik gambling eller veddemål inkluderer: 

• i hovedsak kjenner spillerne hverandre, 

• deltagelsen i gamblingen eller veddemålet er valgfritt og er begrenset til spillerne, 

• hele innsatsen med penger som vinnes av spillerne er betalt av spillerne, og 

• pengebeløpet som er involvert blir generelt ikke oppfattet som overdrevent høyt. 

Uformell gambling eller veddemål er derfor akseptabelt forutsatt at hovedhensikten er å 
spille for fornøyelsen, ikke for økonomisk gevinst. 
 
Uakseptable former for gambling 
Organiserte konkurranser som er tilrettelagt eller markedsført for å frembringe 
pengepremier, er ikke tillatt. Golfere som deltar i slike konkurranser, uten å på forhånd ha 
ugjenkallelig sagt fra seg retten til å motta pengepremier, anses å spille om pengepremier og 
bryter dermed Regel 3-1. 
 
Andre former for gambling eller veddemål hvor det er en betingelse at spillerne deltar (for 
eksempel obligatoriske ”sweepstakes” der deltagernes innsats utgjør premiene) eller dette 
muliggjør involvering av større pengesummer (for eksempel ”calcuttas” og ”auction 
sweepstakes” – hvor spillere eller grupper blir solgt gjennom auksjon), kan NGF anse å være i 
strid mot Reglenes formål (Regel 7-2). 
 
Det er ellers vanskelig å definere uakseptable former for gambling eller veddemål presist, 
men kjennetegn som vil være samsvarende med slik gambling eller veddemål inkluderer: 
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• deltagelse i gamblingen eller veddemålet er åpen for andre enn spillerne, og 

• pengebeløpet som er involvert blir generelt oppfattet som overdrevent høyt, og 

• grunn til å tro at gamlingen eller veddemålet har økt eller kan øke muligheten for å bryte 
golfreglene eller manipulasjon av handicap til skade for golfsportens anseelse. 

 
En amatørs deltagelse i uakseptabel gambling eller veddemål, kan anses å være i strid med 
Reglenes formål (Regel 7-2) og kan medføre at han mister sin amatørstatus. 
 
Anmerkning: Reglene for amatørstatus gjelder ikke veddemål og gambling av amatører på 
resultatene i en konkurranse begrenset til eller spesielt organisert for profesjonelle golfere. 


