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Introduksjon 

I dette dokumentet finnes viktig og sentral informasjon om ulike regler, retningslinjer og bestemmelser som 
gjelder i alle norske golfkonkurranser, herunder klubbturneringer, forbundsturneringer eller andre 
turneringer arrangert av hvem som helst (unntatt internasjonale turneringer). 
 
Her finnes også viktige og sentrale utdrag fra «Fremgangsmåter for komiteen» (Committee Procedures) 
beskrevet i «Official Guide to The Rules of Golf» utgitt av R&A. Der beskrives hvilken rolle og oppgaver 
Komiteen har, både til daglig og i forbindelse med en konkurranse. 
 
Kapittel 1: Introduksjon, Komiteen og dens rolle 
 
Kapittel 2: Generelle konkurransebestemmelser (som gjelder i enhver golfturnering i Norge) 
 
Kapittel 3: Bestemmelser for forbundsturneringer 
 
Kapittel 4: Konkurransebestemmelser i forbundsturneringer 
 
Kapittel 5: Lokale regler i forbundsturneringer 
 

https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/pages/committee-procedures
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Kapittel 1 – Introduksjon, Komiteen og dens rolle 

 

Komiteens rolle og ansvar 

Golfreglene definerer Komiteen som personen eller gruppen som er ansvarlig for en konkurranse eller 
banen. Komiteen er viktig i forhold til om golf spilles etter reglene. Komiteen har et ansvar for banen fra 
dag til dag eller for en spesifikk konkurranse, og den må alltid forholde seg i henhold til golfreglene.  
 

Komiteen og daglig spill 

Daglig spill er alt spill på banen annet enn konkurranser arrangert av klubben, NGF eller andre.  
Selv om det ikke er en konkurranse som avholdes er det fortsatt viktig at Komiteen sikrer at de som spiller 
sine egne vennskapelige konkurranser eller handicaptellende selskapsrunder kan spille etter golfreglene, på 
en bane merket etter golfreglene og etter lokale regler iht. golfreglene.  
 
I forbindelse med daglig spill er Komiteens struktur ofte mer uformell enn i konkurranser og i mange 
tilfeller er Komiteens ansvar delegert til og tas hånd om av ansatte i klubb/bane, slik som trenere (f.eks. 
pro/trener), greenkeepere eller andre ansatte på banen.  Pliktene til denne Komiteen inkluderer: 
 

• Påse at banen er godt merket, 

• Innføre lokale regler for daglig spill og eventuelt midlertidige lokale regler, 

• Eventuelt innføre og følge opp retningslinjer for spilletempo og spilleradferd, 

• Vurdere spilleavbrudd ved dårlig vær eller farlige situasjoner, 

• Gi regelveiledning for spillere som har spørsmål relatert til daglig spill. 
 

Komiteen og konkurranser 

I forbindelse med å arrangere en konkurranse har Komiteen ansvar før, under og etter spillet, for å sikre at 
konkurransen gjennomføres etter reglene. 
 
Komiteens ressurser avhenger av banen og konkurransens nivå eller omfang, og Komiteen må bestemme 
seg for hvor den har mulighet til å «legge listen» fra konkurranse til konkurranse, for å kunne imøtekomme 
anbefalinger for vanlig eller god praksis. Det er naturlig med flere ressurser i forbindelse med et 
klubbmesterskap sammenlignet med en enklere sosial turnering og flere ressurser i forbindelse med en 
forbundsturnering sammenlignet med et klubbmesterskap. 
 
Uansett er tiden før en konkurranse starter (gjelder alle typer konkurranser på alle nivåer) uten tvil den 
viktigste for å sikre en god gjennomføring. Komiteens oppgaver i denne perioden kan inkludere: 
 

• Fastsette alle vilkår og bestemmelser, 

• Gå over banemerkingen og ev. justere den, 

• Gå gjennom lokale regler og vurdere ev. tillegg til lokale regler, 

• Definere når spillere kan trene på banen, 

• Bestemme utslagsområder og hullplasseringer, 

• Sette opp og publisere trekningen for matchspill eller grupper i slagspill og starttider (startliste), 

• Definere regler for spilletempo og spilleradferd, 

• Gjøre klart materiell for spillere, startere, scorekortmottak etc. og eventuelt dommere. 
 

https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/rules/committee-procedures/section-1
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Så snart konkurransen har startet er Komiteen ansvarlig for å sikre at spillerne har den informasjonen de 
trenger for å kunne spille etter golfreglene og hjelpe dem med reglene. Komiteens oppgaver i denne 
perioden kan inkludere: 
 

• Gi informasjon til spillerne slik at de er klar over lokale regler, gjeldende regler for spilletempo og 
spilleradferd, i tillegg til viktig informasjon slik som hvilke utslagsområder som skal brukes og 
hullplasseringer, 

• Sikre at banen er riktig satt opp, merket og vedlikeholdt, 

• Starte matcher eller grupper til riktig tid (startere), 

• Gi regelveiledning til spillerne, 

• Følge opp regler for spilletempo, 

• Avbryte spillet pga. av værforhold eller andre årsaker og deretter bestemme når spillet skal 
fortsette, 

• Tilrettelegge et område hvor spillerne kan rapportere matchresultat eller innlevere scorekort i 
slagspill (scorekortmottak), 

• Kontrollere alle scorer fra slagspillrunde, 

• Trekke startliste for ev. kommende runde. 
 
Så snart spillet er avsluttet er Komiteens ansvar å: 

 

• Avgjøre like resultater i slagspill, 

• Bekrefte sluttresultatet og avslutte konkurransen, 

• Premieutdeling, 

• Beregne handicapjusteringer, CBA og overføre dette til spillernes handicapregister (GolfBox) 

• Behandle saker som kan komme opp etter at konkurransen er avsluttet. 
 

Konkurransebestemmelser/konkurransevilkår (Terms of Competition) 

Til hver enkel konkurranse må Komiteen fastsette konkurransebestemmelsene («Terms of Competition»). 
Konkurransebestemmelsene kan anses som turneringens «struktur» og det er disse bestemmelsene som 
legges inn i GolfBox, slik som: 
 

• Hvem som kan delta 

• Klasseinndelinger 

• Spilleform 

• Handicapgodtgjørelse 

• Antall runder 

• Utslagsområder 

• Startkontingent 

• Hvordan like resultater avgjøres 

• Påmeldingsfrist med mer.  
 

Generelle konkurransebestemmelser 

I tillegg til bestemmelsene for den enkelte konkurransen skal alle konkurranser arrangeres i henhold til de 
generelle konkurransebestemmelsene, fastsatt av NGF og som gjelder for alle golfkonkurranser i Norge.  
 
Disse er fastsatt av NGF for å sikre at alle golfkonkurranser følger de samme grunnleggende regler og 
retningslinjer som gjelder for golf (f.eks. regler for amatørstatus og caddieforbud i juniorturneringer) og for 
norsk idrett generelt (f.eks. regler om doping og idrettens sanksjonsbestemmelser).  
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Disse er omtalt i kapittel 2. Disse bestemmelsene fremkommer ikke av den informasjonen man legger inn 
(«programmerer») i GolfBox. 
 

Lokale regler 

Som en tommelfingerregel beskriver konkurransebestemmelsene metoder og fremgangsmåter, mens 
regler og bestemmelser som medfører en straff ved brudd (f.eks. generell straff eller diskvalifikasjon), 
inngår i de lokale reglene for konkurransen (i tillegg til de vanlige lokale reglene for banen).  
Eksempler på dette er lokale regler som forbyr bruk av golfbil, regler for spilletempo, regler for spilleradferd 
(etiketteregler), trening før eller mellom runder etc.  
 
Før 2019 inngikk disse i konkurransebestemmelsene (turneringsbestemmelsene), men fra 2019 med 
innføring av golfreglene 2019 inngår de altså i lokale regler for konkurransen. En arrangør må derfor 
vurdere de lokale reglene for konkurransen fra gang til gang. I noen konkurranser kan det være forbud mot 
golfbil, i andre ikke. I noen konkurranser kan det være forbud mot trening på banen før eller mellom 
runder, i andre ikke. 
 

Viktig å tenke på 

Som arrangør av en hvilken som helst golfkonkurranse må man dermed være klar over at det skal 
utarbeides bestemmelser/vilkår for turneringen (det som legges inn i GolfBox) og lokale regler for banen og 
turneringen. I tillegg må man sette seg inn i og følge de generelle konkurransebestemmelsene som NGF har 
vedtatt som gjeldende for alle golfkonkurranser i Norge (unntatt internasjonale turneringer). 
 
Det er viktig at klubben/turneringsarrangøren vurderer hvilke lokale regler og hvilke 
konkurransebestemmelser som en turnering eller turneringsserie skal spilles etter, ut ifra hvem som skal 
delta og hva som er målet med konkurransen, f.eks. om det er en «sosial happening» eller om klubbens 
beste spiller skal kåres. 
 
Det kan (og i mange tilfeller bør) være ulike konkurransebestemmelser for turneringer med en klar sosial 
profil og f.eks. klubbmesterskapet. Dette kan være bestemmelser om bruk av golfbil, regler for påmelding 
etter påmeldingsfristen, lokal regel som alternativ til slag og lengde for ball utenfor banen eller mistet, etc. 
 
Til inspirasjon for å diskutere hvordan konkurransebestemmelsene og lokale regler til en klubbturnering 
skal utformes kan en klubb se til NGFs konkurransebestemmelser og lokale regler for forbundsturneringer.  
 
Men man må være særlig oppmerksom på at de er utformet slik de er fordi det er elitespillere som deltar, 
og de er utformet ut ifra hvordan de er utformet på høyere nivå (internasjonale turneringer).  
Det vil derfor være unaturlig for en klubb å uten videre kopiere disse i sin helhet eller lage lignende (og på 
mange områder like strenge) regler for sine sosiale klubbturneringer. 
 

Regelkort / Hard Card 

NGF har utarbeidet et regelkort (Hard Card) kalt NGFs regelkort som inneholder lokale regler og 
konkurransebestemmelser (Terms of Competition) som gjelder i alle forbundsturneringer.  
Når det er lokale forhold som krever noen tillegg til de som er angitt på regelkortet utarbeider Tournament 
Director (TD) eller Hoveddommer et «tillegg til lokale regler». Eksempel på dette kan være ballplassering, 
unormale baneforhold, midlertidige uflyttbare hindringer, hvordan ulike gjenstander på banen er merket 
eller andre lokale forhold.  
 
En klubb oppfordres å utarbeide sitt regelkort for klubbturneringer, slik at de vesentlige lokale regler og 
konkurransebestemmelser er samlet på ett sted. NGFs regelkort kan være til inspirasjon. 

https://www.golfforbundet.no/assets/ngf/files/spiller/Golfregler%20og%20handicap/Golfregler/ngfs-regelkort-2019.pdf
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Type turneringer 

Det er viktig å være klar over forskjellen mellom følgende fire typer turneringer som det er flest av i Norge: 
 

• Lukket klubbturnering: Turnering kun for medlemmer i klubben. Klubben fastsetter 
bestemmelsene og arrangerer turneringen (f.eks. sosiale turneringer og klubbmesterskap). 
 

Anmerking. Alle med gyldig medlemskap i klubben kan delta i klubbmesterskapet, 
uavhengig om de har klubben som hjemmeklubb eller ikke. 

 

• Åpen klubbturnering: Turnering også åpen for spillere som ikke er medlem i klubben. 
Arrangørklubben fastsetter normalt bestemmelsene og arrangerer turneringen, ev. i samarbeid 
med andre klubber eller NGF (f.eks. Narvesen Tour og Region Tour). 

 

• Forbundsturnering: Turnering arrangert av klubben i samarbeid med NGF. NGF fastsetter alle 
bestemmelsene for turneringen og eier turneringen og dens rettigheter (f.eks. Norgesmesterskap, 
Garmin Norgescup og Srixon Tour). 

 

• Internasjonal turnering: Turnering som normalt arrangeres av klubb i samarbeid med NGF og 
internasjonal organisasjon (f.eks. EGA eller Swedish Golf Tour). Den internasjonale organisasjonen 
fastsetter normalt bestemmelsene for turneringen og eier turneringen og dens rettigheter. 
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Kapittel 2 - Generelle konkurransebestemmelser  

(som gjelder i enhver golfturnering i Norge) 
 
De følgende bestemmelsene gjelder i alle turneringer i Norge (uavhengig av hvem som arrangerer), unntatt 
internasjonale turneringer: 
 

• Golfreglene gyldig fra 2019  

• Generelle konkurransebestemmelser (kapittel 2 i Spill og bestemmelser 2019) 

• EGA Handicap System 2016-2019 

• Regler for amatørstatus 

• NIFs bestemmelser om doping – NIFs lov kapittel 12 

• NIFs Bestemmelser om barneidrett 

• NIFs sanksjons- og straffebestemmelser – NIFs lov kapittel 11  

• Lokale regler 
 

I klubbturneringer gjelder den enkelte golfklubbs egne lover og bestemmelser. I forbundsturneringer 
gjelder ikke arrangørklubbens egne regler for klær, pause i spill, startintervall eller andre egne regler. 
 

Amatørstatus 

En amatør må i spill og handling opptre i overensstemmelse med Regler for amatørstatus. Amatørstatus er 
en forutsetning for startberettigelse som amatør i golfturneringer. En person som opptrer i strid med 
Regler for amatørstatus risikerer tap av sin amatørstatus og dermed også tap av retten til å delta i 
amatørturneringer. 
 

Avbrutt turnering  

For at en turnering skal være tellende, må minst 50 prosent av turneringen spilles, men ikke mindre enn 18 
hull, f.eks.: 

• ved 36 hulls turnering må spilles minst 18 hull 

• ved 54 hulls turnering må spilles minst 27 hull 

• ved 72 hulls turnering må spilles minst 36 hull. 
 
Avbrutte runder som ikke fullføres skal ikke telle med i sluttresultatet. 
Avbrutt turnering som ikke kvalifiserer som tellende eller en avlyst turnering, er en avsluttet konkurranse. 
Eventuell ny turnering skal utlyses på nytt.  
Dersom en turnering må avkortes, skal det ikke gjennomføres en cut før alle runder før cut (som beskrevet i 
turneringens bestemmelser) er fullført.  
 
Punkt 3.6.2 i EGA Handicap System regulerer justering av handicap ved en avbrutt turnering. 
Se Fremgangsmåter for Komiteen 6E(4) for retningslinjer hvorvidt en runde skal kanselleres. 
 

https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/pages/the-rules-of-golf
https://www.golfforbundet.no/spiller/golfregler-og-handicap/golfreglene-2019
https://www.golfforbundet.no/assets/ngf/files/spiller/Golfregler%20og%20handicap/Golfregler/regler-for-amatorstatus-2019.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/niflov/#_NIFLOV121
https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/niflov/#_NIFLOV094
https://www.golfforbundet.no/assets/ngf/files/spiller/Golfregler%20og%20handicap/Golfregler/regler-for-amatorstatus-2019.pdf
https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/rules/committee-procedures/6e#4
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Avgjørelse like resultater  

Komiteen må fastsette hvordan like resultater skal avgjøres og NGF anbefaler at like resultater avgjøres slik: 
 

a) Single matchspillkonkurranse uten handicap 
I en konkurranse som ender med likt resultat, skal det spilles et hull for hull omspill inntil en side 
vinner et hull. 
 

b) Single matchspillkonkurranse med handicap 
I en konkurranse som ender med likt resultat, skal det spilles et hull for hull omspill inntil en side 
vinner et hull. Handicapslagene fordeles som under runden. 
 

c) Individuell slagspillkonkurranse uten handicap 
Hvis to eller flere deler førsteplassen, skal det spilles et hull for hull omspill for å kåre en vinner. 
Dette gjelder bare spill om førsteplassen. De øvrige med like resultater deler plassering. Omspillet 
skal spilles på det/de hull som er angitt av Komiteen. 
 

d) Individuell slagspillkonkurranse med handicap 
Hvis to eller flere deler førsteplassen, skal spilleren med lavest spillehandicap gå foran. Ved fortsatt 
likt resultat rangeres spillerne etter matematisk metode1. De øvrige med like resultater deler 
plassering. 
 

e) Par- og lagkonkurranser uten handicap 
I par- og lagkonkurranser uten handicap skal avgjørelse av like resultater være angitt i 
turneringsbestemmelsene for den enkelte turnering. Hvis intet er angitt skal like resultater dele 
plassering. 
 

f) Par- og lagkonkurranser med handicap 
I par- og lagkonkurranser med handicap skal avgjørelse av like resultater være angitt i 
turneringsbestemmelsene for den enkelte turnering. Hvis intet er angitt skal par/lag med 
sammenlagt lavest spillehandicap gå foran. Ved fortsatt likt resultat rangeres par-/lagene etter 
matematisk metode. 

 

Banerekord  

Begrepet banerekord er ikke definert i golfreglene. Det er imidlertid vanlig praksis at offisiell banerekord 
kun er gyldig dersom den er oppnådd i en slagkonkurranse hvor banen er satt opp slik at hull og 
utslagssteder er på normale steder i forhold til backtee. Dersom backtee ikke finnes på banen gjelder 
banerekorden fra klubbtee. Banerekorden noteres for herrer og for damer. 
Score oppnådd under spill med lokal regel om ballplassering på kortklippet område (fairwayhøyde eller 
lavere) kan godkjennes av klubben som offisiell banerekord, når klubben har bestemt dette på forhånd. 
 

                                                           
 
1 Anmerkning: Matematisk metode regnes ut etter hullenes rekkefølge på scorekortet (som angitt i GolfBox). Forklaring av 
matematisk metode samt alternative metoder for å avgjøre like resultater, se Fremgangsmåter for Komiteen 5A(6). 

https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/rules/committee-procedures/5a#6
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Caddieforbud i juniorturneringer (settes inn på lokale regler) 

I alle turneringer for juniorer 13-19 år er det caddieforbud. 
For varig skade, sykdom eller funksjonshemming gis dispensasjon, forutsatt at spilleren er klassifisert.  
Unntak: I junior lagturnering kan deltagere på samme lag gå caddie for hverandre.  
 
Straff for brudd på bestemmelsen: 
Første forseelse: Matchspill – Stillingen justeres ved å trekke fra ett hull     
   Slagspill – To slag. 
Andre forseelse:  Diskvalifikasjon. 
Ved første forseelse i Stableford-konkurranser gjøres fradrag på to Stableford-poeng fra sluttresultatet. 
Andre forseelse: Diskvalifikasjon. 
 
Anmerkning: Det er ikke caddieforbud i turneringer for barn 12 år eller yngre. 
 

Doping og dopingkontroll  

Turnering som arrangeres av et organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske 
komité (NIF) er underlagt det felles internasjonale antidoping regelverket.  
Dopingbestemmelsene gjelder for enhver som deltar på stevner eller andre idrettsarrangement som 
arrangeres av et organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). 
Dette innebærer blant annet at utøveren plikter å avgi dopingprøve dersom det gjennomføres 
dopingkontroll under arrangementet. Å unnlate å møte til pålagt dopingkontroll, nekte å avgi dopingprøve 
eller å unndra seg dopingkontroll på annen måte sidestilles som å ha avlagt positiv dopingprøve. Mer 
informasjon på www.antidoping.no. 
 

Funksjonshemmede, klassifisering 

NGF klassifiserer funksjonshemmede spillere i henhold til internasjonale regelverk, samt spillere som 
ønsker dispensasjon fra gjeldende konkurransebestemmelser når det gjelder bruk av caddie eller transport. 
Dette er to ulike grupper som må gjennom den samme prosessen i forhold til klassifisering. Informasjon om 
klassifisering finnes på NGFs hjemmesider. 
 

Handicapjustering og klassetilhørighet i handicapturnering som består av mer enn 
én runde  

a) Under én eller flere påfølgende dager, skal det handicap spilleren har ved start i 1. runde gjelde for hele 
turneringen. Hver enkelt handicaptellende runde skal registreres i GolfBox fortløpende. 
 

b) Med én eller flere dagers opphold mellom rundene, skal det handicap spilleren har ved start i hver 
enkelt runde, etter justering for eventuelle handicaptellende runder mellom turneringsrundene, gjelde.  
 

Hole-in-one  

Hole-in-one (HIO) er definert som: Det første slaget en spiller slår fra utslagsområdet til en ordinær 
puttinggreen og som går i hullet. Brutto score på hullet skal være 1 i henhold til golfreglene. 
For at en HIO skal bli registrert på NGFs offisielle liste må: 

• HIO oppnås på en sloperatet bane i Norge under en fastsatt runde. 

• Hullene spilles i riktig rekkefølge og i henhold til golfreglene med start på hull 1, evt. hull 10, eller 
etter Komiteens bestemmelse. 

• HIO bekreftes av markør, annen spiller eller annen person som har sett slaget og godkjennes av 
klubben.  

http://www.golfforbundet.no/spiller/spille-golf/golf-for-funksjonshemmede/klassifisering
http://www.antidoping.no/
http://www.golfforbundet.no/spiller/spille-golf/golf-for-funksjonshemmede/klassifisering
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Klubb med avtale med baneselskap 

Dersom klubben selv ikke eier banen vil spillerett på banen og annen bruk av golfanlegget til baneselskapet 
reguleres av klubbens avtale med baneselskapet og av baneselskapets vedtekter og bestemmelser. Det skal 
skrives kontrakt med baneeier når det gjelder disposisjon av banen i forbindelse med turnering. Baneeier 
forplikter seg til å stille banen til disposisjon slik at konkurransebestemmelser kan følges.  
 
Før en forbundsturnering skal baneeier og klubb, senest seks (6) uker før turnering, sende en skriftlig 
bekreftelse til NGF på at turneringen aksepteres og at NGFs bestemmelser godtas (gjennom 
arrangementsavtalen). Klubben er ansvarlig for at dette gjøres.   
 

Klubbrepresentasjon 

En spiller kan bare representere én klubb - hjemmeklubben. 
Spillerens hjemmeklubb er den klubb som spilleren er medlem i, eller dersom spilleren er medlem i flere 
klubber, den klubben som spilleren velger som sin hjemmeklubb. Ref. EGA Handicap System – Def. 
Hjemmeklubb (Home Club). 
 

Lokale regler  

NGF viser til Forslag lokale regler 2019 (Model Local Rules), og ber klubbene ved utarbeidelse av lokale 
regler om å følge tekstene ordrett og ta hensyn til følgende punkter: 
 

1) Lokale regler er spilleregler på lik linje med golfreglene. Lokale regler med påbud skal ha 
straffebestemmelser iht. regel 3.2 matchspill og regel 3.3 slagspill. 

2) En golfregel skal ikke oppheves av en lokal regel. 
3) Lokale regler som utarbeides til forbundsturneringer vil alltid overstyre klubbens egne lokale regler, 

regler for spilleradferd o.l. 
 

https://www.golfforbundet.no/assets/ngf/files/spiller/Golfregler%20og%20handicap/Golfregler/forslag-lokale-regler-2019.pdf
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Kapittel 3 - Bestemmelser for forbundsturneringer 

Følgende bestemmelser gjelder for enhver forbundsturnering (unntatt internasjonale turneringer) og 
kommer i tillegg til de generelle konkurransebestemmelsene i kapittel 2 ovenfor. 
 

Fritt innspill 

Når opplyst i bestemmelsene for en forbundsturnering skal arrangør gi deltagerne fritt innspill minst én dag 
umiddelbart før turneringen. Starttid for treningsrunde skal kunne forhåndsbestilles i god tid.  Andre 
treningstider må eventuelt avtales med arrangørklubben etter at deltagerlisten foreligger. Arrangørklubben 
kan kreve greenfee for innspillsrunde som spilles på et annet tidspunkt enn den fastsatt for turneringen. 
 

Informasjon til spillere 

Praktisk spillerinformasjon skal publiseres på arrangørklubbens hjemmeside minimum fire uker før 
turneringen starter. Praktisk spillerinformasjonen utarbeides av arrangørklubben i samarbeid med TD, på 
egen mal. 
 

Komiteen 

Komiteen skal bestå av minimum tre personer:  

• Tournament Director (TD, leder og oppnevnt av NGF) 

• Hoveddommer (HD, oppnevnt av NGF)  

• Turneringsleder (TL, oppnevnt av arrangørklubben). 
 
I turneringer der det ikke er TD: 

• Hoveddommer (HD, leder og oppnevnt av NGF) 

• Turneringsleder oppnevnt av arrangørklubben 

• En ekstra oppnevnt fra arrangørklubben trer inn i Komiteen. 
 
Dersom det oppstår uenighet i Komiteen, har TD vetorett.  
I en turnering uten TD skal HD ha samme myndighet.  
Ved avgjørende beslutninger i Komiteen må hele Komiteen være tilstede. 
 
Anmerkning: Komiteen er sportslig ansvarlig for turneringen og kun medlemmer av Komiteen kan fatte 
beslutninger relatert til turneringen. Funksjonærer og frivillige som f.eks. startere, scorekortmottak, 
forecaddies o.l. er ikke automatisk medlemmer av Komiteen og hvis noen av disse skal ha noen myndighet 
på vegne av Komiteen, må dette være klarlagt av Komiteen på forhånd.  
Spørsmål vedr. turneringsbestemmelser, regler o.l. skal kun besvares av Komiteen og dommere, ikke av en 
tilfeldig funksjonær/frivillig. Det kan ikke forventes at disse har all nødvendig kunnskap og svar som «jeg 
tror at ….» skaper heller problemstillinger enn å løse dem.  
 
Dersom det oppstår problemstillinger som ikke dekkes av reglene/retningslinjene, skal TD søke råd hos NGF 
eller andre, og så langt det er mulig følge den praksis som generelt oppfattes som «vanlig praksis». 
 
Komiteen skal under alle omstendigheter følge golfreglene til fulle. Komiteen må ha siste versjon av 
regelboken i tillegg til «Official Guide to the Rules of Golf», som inneholder tolkninger og fremgangsmåter 
etter reglene. 
 
Det må etterstrebes like forhold for alle og da må reglene følges og tolkningene må være like for alle 
spillerne. Det kan for en turneringsleder føles vanskelig og ukomfortabelt å måtte forholde seg til samtlige 
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regler til punkt og prikke til enhver tid. Ved å unnlate å følge reglene kan det skapes presedens og 
feiltolkninger om reglene over tid. 
 

Konkurransebestemmelser (Terms of Competition) 

Se turneringens bestemmelser (publiseres på NGFs hjemmesider), GolfBox og NGFs regelkort. 
 

Lokale regler og merking av banen 

Før en forbundsturnering skal Tournament Director/Hoveddommer gjennomgå banemerking og lokale 
regler. Banemerking skal normalt gjøres iht. arrangørklubbens «skjema for banemerking».  
I den utstrekning NGFs lokale regler er aktuelle, skal de gjelde under forbundsturneringen.  
 
Banemerking: 
Utenfor banen:    Hvite merker/staker eller hvite spraylinjer 
Grunn under reparasjon:  Blå staker eller hvite spraylinjer markert med blå stake 
Straffeområder:   Røde eller gule merker/staker eller røde eller gule spraylinjer 
Spilleforbudområder:   Røde eller gule eller blå staker med hvit (eller grønn) topp 
150-metersmerker:   Sorte og gule staker (ev. annet) 
Avstandsangivelser på fairway:  Hvite – 200 m, gule – 150 m, røde – 100 m 
Lokale regler skal angi om avstandsangivelser er målt til midten eller til forkant av puttinggreenen. 
 
NB! Alle gule, røde og blå (også med hvit eller grønn topp) merkestaker SKAL være flyttbare hindringer selv 
om disse ved daglig spill er definert som uflyttbare hindringer i de lokale reglene for banen. 
NB! Det skal benyttes hvit merkespray ved markering av GUR. 
 

NGF premier, vandrepokaler og regel for H.M. Kongens Pokal 

I følgende norske mesterskap premierer NGF de tre beste i hver klasse med NGFs Pokal til vinnere, samt 
gull- sølv- eller bronsemedalje: 

• NM for junior jenter U15 og U19 og NM for junior gutter U15 og U19 

• NM for damer og NM for herrer 

• NM for funksjonshemmede 

• NM for døve 

• NM match damer og herrer 

• NM for senior damer 50-59 og 60 og eldre, NM for senior herrer 50-59, 60-69 og 70 og eldre 

• NM for Mid-amatør, damer og herrer 30 år og eldre 

• NM for klubblag damer og NM for klubblag herrer 

• NM for klubblag Junior jenter og NM for klubblag junior gutter 
 
NGFs vandrepokaler: 

• Norgesmester Lag Damer og Norgesmester Lag Herrer  

• Norgesmester Damer og Norgesmester Herrer  
 
Andre vandrepokaler: 

• Liv og Lars Lunds vandrepokal: Norgesmester Senior Damer 

• Leiv Hesstvedts vandrepremie: Norgesmester Senior Herrer 

• Vandrepokal: Norgesmester Eldre Senior Herrer 
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Regler for utdeling av H.M. Kongens Pokal 
Når NGF tildeles Kongepokal(er) settes den/de opp til vinner av NM for damer og/eller NM for herrer. 
Komiteen avgjør om betingelsene for å dele ut Kongepokal er tilstede. 
a) Kongepokalene settes opp som 1. premie i våre lukkede individuelle NM for damer og NM for herrer. 
b) Det er en forutsetning at Kongepokalene bare skal utdeles for førsterangs prestasjoner. Skulle 

Komiteen ikke finne prestasjonene verdig en kongepokal, skal den gjennom NGF tilbakeleveres til NIF 
med en kort begrunnelse. 

c) I innbydelsen til NM skal det gjøres kjent at det konkurreres om Kongepokalen og redegjøres for 
bestemmelsene for utdeling. 

d) Rapport om vinnerne av Kongepokalene skal av NGF sendes NIF snarest mulig etter NM – senest 1. 
oktober.  

 
Når NGF tildeles kun én Kongepokal, gjelder denne tilleggsbestemmelsen: 
Hvis det bare spilles om én Kongepokal, avgjør Komiteen for NM om vinneren av NM for damer eller 
vinneren av NM for herrer skal tildeles Kongepokalen. Beslutning tas etter mesterskapets avslutning, og det 
skal tas hensyn til kvalitet i de to mesterskapene. 
 

Norgesmesterskapet, minimum deltagelse 

Det arrangeres ikke individuelt norsk mesterskap i en klasse med færre enn ni deltagere. Bestemmelsen 
gjelder NM for damer og NM for herrer. 
 

Plikt til å arrangere forbundsturnering 

Følgende vedtak som gjelder forbundsturneringer ble fattet på Golftinget i 1992: 

• Klubb som er medlem av Norges Golfforbund er forpliktet til å arrangere minst én 
forbundsturnering, inklusive treningsspill dagen før turneringen, hvert år, uten spesiell økonomisk 
eller annen kompensasjon. Pink Cup kommer i tillegg. 

• NGF har rett til å profilere sine sponsorer, i tillegg til klubbens egne sponsorer, i forbindelse med 
forbundsarrangementer. Avklaringer av rettigheter gjøres med NGF i planleggingen av turnering. 
 

Premiering 

Prosentvis antall spillere som premieres i jente-/dameklassen og gutte-/herreklassen skal være lik.  
Det oppfordres til at minst 1/5 av antallet spillere på opprinnelig startliste for 1. runde bør premieres. 
Verdien av premiene for jenter/damer skal være lik som for gutter/herrer for samme plassering. 
 

Spilleoppsett og pauser 

a) Det skal benyttes 10 minutters startintervall. Startlisten kan ha noen hull med «starters time» for å 
unngå forsinkelser. 

b) Det skal normalt være én times pause for spillerne mellom spill av flere 18-hulls runder samme dag, 
men under ingen omstendigheter mindre enn 30 minutter. 

c) I turnering som ikke har egne bestemmelser for spilleoppsett (trekning), skal det benyttes fri trekning. 
Så langt som mulig skal spillere fra samme klubb ikke spille sammen. Start fra to utslagssteder (hull 1 og 
10) foretrekkes. Antall spillere fordeles i to grupper som starter fra hvert sitt utslagssted. I påfølgende 
runde skal gruppene bytte utslagssted. Start fra to utslagssteder i finalerunde foretrekkes også. 

d) Startrekkefølge finalerunde trekkes etter lederballprinsipp når dette er mulig. TD avgjør eventuell 
fletting av herrer og damer. 

e) Spillere fra forskjellige klasser av ulikt kjønn skal ikke trekkes i samme gruppe. 
f) I slagspill trekkes grupper á tre spillere. Hvis startfeltet ikke gir et antall delelig med tre, settes det opp 

grupper på to som starter først i hver klasse.  
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g) Dersom det startes fra to utslagssteder også under finalerunden, skal den nederste halvparten av 
resultatlisten før finalerunden/-dagen starte fra hull 10 og den øverste halvparten fra hull 1, med såkalt 
omvendt u-trekning. (Det betyr at spillere nederst på resultatlisten skal starte sist fra hull 10, mens 
spillere øverst på resultatlisten skal starte sist fra hull 1.) 

 
Anmerkning: For en best mulig gjennomføring av turneringen kan Tournament Director avvike fra 
ovenstående punkt a), c), d), f) og g) dersom det er lokale forhold som gjør at et avvik er nødvendig for å få 
gjennomført turneringen på best mulig måte for spillerne. 
 
I forbundsturneringer skal lederballene flettes slik at lederball jenter/kvinner og lederball gutter/herrer 
avslutter turneringen annenhver gang. Når lederball jenter/kvinner kommer inn først skal premieutdelingen 
starte med jenter/kvinner, og omvendt når lederball gutter/herrer kommer inn før lederball jenter/kvinner. 
 

Spillernes representant 

I forbundsturneringer kan NGFs turneringsansvarlige oppnevne en spillerrepresentant som kan fremlegge 
forhold av betydning for turneringen til Komiteen, som vil vurdere disse. Denne representanten skal 
oppnevnes før 1. runde starter, og kontaktinformasjon skal være slått opp på oppslagstavlen.  
 

Turneringssekretariat 

Til en forbundsturnering skal det organiseres et turneringssekretariat/turneringskontor som skal være 
tydelig merket og bemannet. I turneringssekretariatet skal spillerne få tilgang til informasjon fra 
arrangøren. Turneringssekretariatet skal ikke bemannes av turneringens deltagere eller deres caddier. 
 
Scorekort, eventuelt tillegg til lokale regler angitt på regelkortet og flaggplasseringskart deles normalt ut av 
starter. 
 

Usportslig opptreden – sanksjonsreglement 

Sanksjonsreglementet gjelder for alle spillere, trenere, ledere, caddier og andre som bistår spilleren i 
forbindelse med en forbundsturnering. 
 
1.  Sanksjonerbare overtredelser 
  (1) Sanksjon kan ilegges overfor 
 

1.1 Den som har meldt seg på en forbundsturnering, men uten gyldig grunn uteblir eller 
  unnlater å fullføre denne. Dette gjelder likevel ikke dersom vedkommende fullfører 
  runden som markør, eller gis tillatelse av Komiteen til å utebli eller avslutte  
  påbegynt spill. 

1.2 Den som gjør seg skyldig i usportslig opptreden, som for eksempel banning, spytting, 
  kasting eller brekking av køller eller annet utstyr, skader banen, opptrer utilbørlig 
  overfor andre deltagere, funksjonærer eller tilskuere, eller på annen måte utviser en 
  opptreden som er egnet til å skade golfsportens anseelse. 

1.3 Den som i forbindelse med en forbundsturnering har utøvd vold, opptrådt truende,  
  eller gjort seg skyld i en skadevoldende handling. 

1.4 Den som har gitt uriktige eller villedende opplysninger eller forklaringer.  Dette  
  gjelder også opplysninger gitt ved påmelding til forbundsturneringer. 

1.5 Den som i løpet av den tid vedkommende har vært suspendert eller utelukket har  
  deltatt i turnering, trening eller spill i strid med suspensjonen eller utelukkelsen. 

1.6 Den som bryter NIFs bestemmelser om barneidrett. 
 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/
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(2) Sanksjon kan også ilegges for forsøk på eller medvirkning til forhold som nevnt i 
  første ledd. 
 
2.  Sanksjoner som kan anvendes 

(1) Den som har gjort seg skyld i overtredelse av forhold som nevnt i punkt 1 ovenfor, 
  kan ilegges følgende sanksjoner som ikke regnes som straff etter idrettens  
  straffebestemmelser: 
 

2.1 Irettesettelse. 
2.2 Bøter som ikke må overstige kr. 50 000,- for enkeltpersoner og kr. 500 000,- for  

  organisasjonsledd, jfr. NIFs lov § 11-2. 
2.3 Tap av plassering/resultat/poeng. 
2.4 Tap av rett til å delta i turneringer og organisert trening (utelukkelse) i et tidsrom på  

  inntil tre måneder. Utelukkelsen kan begrenses til å gjelde deltakelse i turneringer,  
  både i Norge og utlandet. Utelukkelsen kan også besluttes slik at den helt eller delvis  
  sones i terminfestet konkurransesesong. 
 

(2) Dersom det er aktuelt å ilegge sanksjoner som går ut over de grenser som er fastlagt  
  ovenfor, må forholdet anmeldes til NIFs domsutvalg etter reglene i NIFs lov § 11-3 
  flg. 
 
3.  Saksbehandling 

(1) Saksbehandlingen skjer skriftlig. I særlige tilfeller kan NGFs Disiplinær- og  
sanksjonsutvalg (DSU) likevel beslutte at det skal avholdes muntlig behandling.  

(2) Dersom turneringsledelsen beslutter å anmelde en sak til DSU, skal anmeldte få beskjed om 
hva anmeldelsen gjelder, og at vedkommende har en frist på 48 timer etter turneringens 
avslutning til å avgi sin forklaring. Slik beskjed kan gis direkte overfor den det gjelder, eller 
pr. SMS eller e-post til vedkommende. Dersom den som anmeldes er under 18 år, skal også 
vergen varsles. 

 
(3) Den som blir anmeldt og som ønsker å gi sin forklaring, må uoppfordret sende denne pr. e-

post til turnering@golfforbundet.no innen 48 timer etter turneringens avslutning. Gjøres 
ikke dette, eller DSU ikke innen fristens utløp har mottatt begjæring om fristutsettelse, kan 
DSU avgjøre saken på grunnlag av de foreliggende opplysninger alene. 

(4) DSUs behandling av saken skal skje etter de regler som gjelder for DSUs virksomhet.  
 
4.  Suspensjon 

Dersom det er grunn til å anta at en person vil bli ilagt en utelukkelse, jfr. punkt 2.4 ovenfor eller  
NIFs lov §11-7 (1) bokstav e), og særlige grunner taler for det, kan den domsmyndighet som  
behandler saken, beslutte at den det gjelder suspenderes. Suspensjon kan besluttes for inntil én  
måned av gangen. Den samlede suspensjonstid må ikke overstige den tid vedkommende antas å  
ville miste sine rettigheter ved endelig dom. 

 
5.  Sanksjonsregler som gjelder under turnering 

Når spiller eller caddie viser usportslig opptreden som beskrevet i punkt 1 ovenfor, kan spilleren  
sanksjoneres i turneringen på følgende måte:       

             
Første forseelse – advarsel 
Andre forseelse – diskvalifikasjon 
 
Advarsel kan gis av TD/dommer. Diskvalifikasjon skal avgjøres av Komiteen. 

mailto:thore.wilhelmsen@golfforbundet.no
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Ved særlige grove brudd som aktivt skade banen, opptreden som er egnet til å skade golfsportens anseelse 
og lignende, kan Komiteen diskvalifisere spilleren uten advarsel. En gitt advarsel gjelder for hele 
turneringen. 
 
Anmerkning: Så langt det ikke er i strid med klubbens egne regler for disiplinærsaker, kan og bør klubbens 
Komité forholde seg til usportslig opptreden og håndheve disiplinærforføyninger etter tilsvarende 
bestemmelser som de som gjelder for forbundsturneringer, med klubbens styre som klageinstans. 
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Kapittel 4 – Konkurransebestemmelser for forbundsturneringer  

 
Følgende konkurransebestemmelser (Terms of Competition) gjelder i enhver forbundsturnering (også 
publisert på NGFs regelkort): 
 

Avgjørelser ved like resultater 

Metoden for å avgjøre like resultater er angitt i turneringens bestemmelser. 
 

Deltagelse 

Hvem som får delta i en forbundsturnering er beskrevet i turneringens bestemmelser (publiseres på NGFs 
hjemmesider). Der er det beskrevet bl.a.: 

• Hvem som kan delta (f.eks. kjønn og alder) 

• Hvilke kriterier som gjelder for deltagelse (kvalifiseringsprinsipper, handicapgrenser etc.) 

• Hvordan påmelding skal gjøres 

• Hvordan spillere skal bekrefte deltagelse  

• Hvordan spillere rangeres på reserveliste 
 
Anmerkning: Dersom ikke annet er skrevet er turneringen åpen for både amatører og profesjonelle golfere. 

 

Deltagelse i norske mesterskap 

For å kunne delta i norske mesterskap må spilleren være: 
 

• Norsk statsborger, amatør eller profesjonell, som har gyldig medlemskap2 i en golfklubb tilsluttet 
Norges Golfforbund. 
 

• Utenlandsk statsborger, amatør eller profesjonell, som har gyldig medlemskap i golfklubb tilsluttet 
Norges Golfforbund og som har hatt fast bopel (meldt til folkeregisteret) i Norge i minimum 12 
måneder før første turneringsdag. 
 

• Utenlandske statsborgere er selv ansvarlig for å gi Komiteen godkjent dokumentasjon gjennom 
bostedsattest fra folkeregisteret før start3. 

 
Bestemmelsen gjelder: 
- NM for damer og NM for herrer 
- NM for funksjonshemmede og NM for døve 
- NM match 
- NM for junior 
- NM Mid-amatør 
- NM for senior 
- Lag-NM (alle divisjoner) 
- Lag-NM junior (alle divisjoner) 
 

                                                           
 
2 Kravene til gyldig medlemskap er nærmere angitt i NIFs lov §10-4. 
3 Utenlandske statsborgere må fremvise bostedsattest for Komiteen før start i turneringen. Bostedsattest bestilles på 
hjemmesidene til Skatteetaten og sendes til folkeregistrert adresse normalt i løpet av 3-4 virkedager. 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nif-lov2/#_NIFLOV090
http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Kontakt-oss/E-post/Send-ny-epost/Annet/Bestill-attester-eller-utskrifter/Bostedsattest/
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Resultat – forbundsturnering offisielt avsluttet 

Når resultatlisten er oppslått på den offisielle informasjonstavlen anses turningen for offisielt avsluttet. 
 

Scorekort innlevering 

En spillers scorekort er offisielt innlevert til Komiteen når spilleren har forlatt scorekortmottaket. 
 

Spilleavbrudd 

Spilleavbrudd ved en farlig situasjon signaliseres med ett langt sirenestøt. Alle andre spilleavbrudd 
signaliseres med tre korte signalstøt, gjentatte ganger. I hvert tilfelle signaliseres gjenopptagelse av spill 
med to korte sirenestøt, gjentatte ganger. Se regel 5.7b. 
Når spillet er stoppet pga. farlig situasjon er også alle treningsområder stengt. 
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Kapittel 5 - Lokale regler i forbundsturneringer 

 
Følgende lokale regler gjelder i enhver forbundsturnering (også publisert på NGFs regelkort): 
 

Liste over godkjente køllehoder for drivere (G-1) (kort versjon på NGFs regelkort) 

Liste med godkjente køllehoder for drivere. Forslag lokal regel G-1 gjelder. 
Straff for å slå et slag med kølle ved brudd på denne lokale regel: Diskvalifikasjon. 
 

Liste over godkjente køllehoder for drivere (G-1) (lang versjon) 

Enhver driver spilleren bruker til å slå et slag må ha et køllehode, identifisert med modell og loft, angitt i 
den gjeldende liste over godkjente køllehoder for drivere (List of Conforming Driver Heads) utgitt av R&A. 
Denne listen oppdateres jevnlig og finnes på www.RandA.org. 
Unntak: En driver med køllehode produsert før 1999 er unntatt fra denne lokale regelen. 
Straff for å slå et slag med kølle ved brudd på denne lokale regel: Diskvalifikasjon. 
 
Det er ingen straff etter denne lokale regel for å bære, men ikke slå et slag med en driver som ikke er angitt 
på listen over godkjente drivere. 
 

Liste over godkjente baller (G-3) (kort versjon på NGFs regelkort) 

Liste over godkjente baller. Forslag lokal regel G-3 gjelder. 
Straff får å slå et slag på en ball som ikke er på gjeldende liste ved brudd på denne lokale regel: 
Diskvalifikasjon. 
  

Liste over godkjente baller (G-3) (lang versjon) 

Enhver ball brukt i et slag må være på den gjeldende liste over godkjente baller utgitt av R&A. Denne listen 
oppdateres jevnlig og finnes på www.RandA.org 
Straff får å slå et slag på en ball som ikke er på gjeldende liste ved brudd på denne lokale regel: 
Diskvalifikasjon. 
 

Transport (G-6) 

Under en runde må en spiller eller caddie ikke sitte på med noen form for motorisert kjøretøy unntatt om 
dette tillates eller senere blir godkjent av Komiteen.  
En spiller som vil spille, eller har spilt en ball med straff for slag og lengde, tillates å sitte på med motorisert 
kjøretøy ved det tilfellet. 
Straff for brudd på lokal regel: Spilleren får den generelle straffen for hvert hull det er et brudd på denne 
lokale regel. Hvis et brudd skjer mellom to hull gjelder det for det neste hullet.  
Anmerkning: En spiller som er klassifisert med tillatelse til å bruke motorisert kjøretøy kan bruke 
motorisert kjøretøy under en runde. 
 

Caddieforbud i juniorturnering (H-1) 

Regel 10.3a er modifisert på denne måten: En spiller må ikke ha caddie under runden. 
For varig skade, sykdom eller funksjonshemming gis dispensasjon, forutsatt at spilleren er klassifisert.  
Straff for brudd på lokal regel: 
Spilleren får den generelle straffen for hvert hull hvor han eller hun har fått hjelp av en caddie. 
Hvis bruddet skjer eller fortsetter mellom to hull, får spilleren den generelle straffen på det neste hullet. 

https://www.randa.org/en/rulesequipment/equipment/equipment-explorer
https://www.randa.org/en/rulesequipment/equipment/equipment-explorer
http://www.golfforbundet.no/spiller/spille-golf/golf-for-funksjonshemmede/klassifisering
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Trening før eller mellom runder (I-1) 

Regel 5.2b er modifisert på denne måten: En spiller må ikke trene på banen før eller mellom runder, 
unntatt at spilleren kan trene putting eller chipping på eller nær hans eller hennes første utslagsområde og 
trene på ethvert treningsområde. 
Straff for første brudd: Generell straff (lagt til på spillerens første hull) 
Straff for andre brudd: Diskvalifikasjon. 
 

Spilletempo (K-2) 

Når det er mulig for en spiller å slå et slag. Fra det tidspunkt det anses at han eller hun kunne ha kommet 
frem til sin ball, har spilleren: 

- 60 sekunder på å slå slaget når han eller hun ikke anses å ha hatt mulighet til å forberede sitt 
slag. 

- 40 sekunder på å slå slaget når han eller hun anses å ha hatt mulighet til å forberede sitt slag. 
En spiller som overskrider noen av tidsgrensene har brutt den lokale regelen. 
 
Straff for brudd på lokal regel under samme runde: 
Første brudd - Advarsel 
Andre brudd - Ett straffeslag 
Tredje brudd - Generell straff 
Fjerde brudd - Diskvalifikasjon 
 
Anmerkninger: 

1) En spiller har hatt tid til å forberede sitt slag om det anses av en dommer eller representant for 
Komiteen at han eller hun burde ha kommet frem til sin ball: 

a. Mens en annen spiller i samme gruppe forbereder sitt slag og skal slå sitt slag før spilleren, 
eller 

b. Mens gruppen foran spillerens gruppe er innenfor rekkevidde for spillerens planlagte slag. 
2) Det er mulig å slå et slag når: 

a. Gruppen foran spillerens gruppe er utenfor rekkevidde for spillerens planlagte slag, eller 
b. Spillerens gruppe ikke har en regelsituasjon eller ikke venter på en dommer, eller 
c. Spilleren ikke behøver å vente på spillere på nærliggende hull. 

3) Tidtaking kan gjøres uten at spillerne informeres om det. 
4) Tidtaking gjøres ikke på et hull der en match skal avgjøres. 
5) Spilleren bør informeres om advarsel/straffeslag så snart omstendighetene tillater det.  

 

Livescoring 

I forbudsturneringer med livescoring skal spilleren oppgi sin score. Hvis en spiller bevisst oppgir feil score 
eller unnlater å oppgi sin score på forespørsel er straff for brudd på lokal regel: 
Første forseelse: Advarsel 
Andre forseelser: Spilleren rapporteres til NGFs Disiplinær- og sanksjonsutvalg 
En gitt advarsel gjelder for hele turneringen. 
Hvis Komiteen mener en spiller eller caddie er skyldig i et alvorlig brudd på spilleroppførsel kan Komiteen 
diskvalifisere spilleren etter regel 1.2a. Spilleren og/eller caddien kan også bli rapportert til NGFs Disiplinær- 
og sanksjonsutvalg. 
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Innspillsrunde 

Under innspillsrunde kan en spiller kun spille én ball, med følgende unntak: 

• Dersom spilleren ikke får greentreff under innspill til en green, kan spilleren slå ytterligere én ball 
mot greenen. 

• Maks. tre chipper får slås fra greenkanten under forutsetning at det ikke skader banen. 

• Kun ett bunkerslag får slås mot greenen fra greenbunkere. Alle andre slag i bunker skal slås i retning 
bort fra green. 

• Slå inntil tre øvingsputter. 
Anmerkning: Uansett skal ingen slag slås om igjen dersom det er spillere bak som venter. 
Brudd på denne bestemmelsen medfører at spilleren kan bli nektet start i turneringen. Dette avgjøres av 
Komiteen. 
 

Standard for spilleroppførsel (5H) (etiketteregler) (regel 1.2) * 

Alkohol 

En spiller eller caddie som nyter alkohol under en runde, eller som møter til spill av en runde i påvirket 
tilstand, diskvalifiseres fra turneringen og blir rapportert til NGFs Disiplinær- og sanksjonsutvalg.  
 

Røykeforbud 

Under en runde er det forbudt for spiller og caddie å røyke. 
Straff for brudd på lokal regel: 
Første forseelse: Advarsel 
Andre forseelse: Generell straff 
Tredje forseelse: Diskvalifikasjon 
 

Røyking og snusing (forbundsturnering for juniorer) 

Under en runde er det forbudt for spiller å røyke eller snuse. 
Straff for brudd på lokal regel: 
Første forseelse: Advarsel 
Andre forseelse: Generell straff  
Tredje forseelse: Diskvalifikasjon 
 

Omsorg for banen 

En spiller som under en runde bevisst unnlater å: 

• Reparere hans eller hennes balls nedslagsmerke på puttinggreen,  

• Legge tilbake oppslått torv etter et slag,  

• Rake i bunker etter et slag, eller 

• Vise generell omsorg for banen 
Straff for brudd på lokal regel: 
Første forseelse: Advarsel 
Andre forseelse: Ett straffeslag 
Tredje forseelse: Generell straff 
Fjerde forseelse eller ethvert alvorlig brudd: Diskvalifikasjon 
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Generell spilleroppførsel 

En spiller eller caddie som under en runde opptrer respektløst (etter Komiteens vurdering) overfor andre 
spillere, Komiteen, dommere, tilskuere, banen eller arrangørklubben. 
Straff for brudd på lokal regel: 
Første forseelse: Generell straff 
Andre forseelse eller ethvert alvorlig brudd: Diskvalifikasjon 
 
Anmerkning: En straff for brudd på enhver lokal regel om standard for spilleradferd gjelder for hele 
turneringen.  
Anmerkning: Juks eller forsøk på juks er et alvorlig brudd. I tillegg til diskvalifikasjon etter regel 1.2a 
rapporteres spiller/caddie til NGFs Disiplinær- og sanksjonsutvalg. 
 
* Gjelder bare i forbundsturneringer, men kan også benyttes av klubb i klubbturnering(er).  
Merk at henvisning til «NGFs Disiplinær- og sanksjonsutvalg» bare gjelder i forbundsturneringer. I 
klubbturneringer skal henvisning rettes til klubbens disiplinær- og sanksjonsutvalg, alternativt klubbens 
styre, hvis klubben ikke har et eget disiplinær- og sanksjonsutvalg. 
 
 
 
 
 


