Amatørreglene 2022
Veiledninger
Pr. 1. januar 2022. Med forbehold om endringer og tillegg.

Veiledninger for Regel 1 – Reglenes formål
Ingen veiledninger.

Veiledninger for Regel 2 – Amatør golfer
Spille eller være ansatt som profesjonell
Ekstra veiledning er gitt for punktene 2, 4 og 5 fra regel 2 (amatør golfer) som følger:
•

Spille i en konkurranse som profesjonell.
o En amatør som melder seg på og spiller i en konkurranse som profesjonell mister sin
amatørstatus.
▪ Dette inkluderer når spilleren starter, men ikke fullfører konkurransen, slik
som når spilleren trekker seg eller mislykkes i å fullføre runden eller rundene
av en hvilken som helst årsak.
▪ Dette inkluderer ikke når en amatør melder seg på en konkurranse som
profesjonell, men har ennå ikke spilt i konkurransen.
• Dette kan skje når en amatør planlegger overgang til profesjonell golf
og melder seg på til en fremtidig konkurranse som profesjonell, men
planlegger å konkurrere som amatør inntil den fremtidige
konkurransen.
• En amatør kan også trekke en påmelding som profesjonell eller
endre påmeldingen til å delta som amatør, før spill i en slik
konkurranse, uten at dette går utover amatørstatusen.
o En spiller som spiller i en konkurranse bare for profesjonelle, vil miste sin
amatørstatus.
o Hvis en spiller ikke er nødt til å velge en status som amatør eller profesjonell for å
melde seg på eller spille i en konkurranse, tillates en amatør å spille i en slik
konkurranse uten at dette går utover amatørstatusen. Amatørstatusen påvirkes bare
i slike situasjoner hvor amatøren bestemmer seg for å takke ja til en premie som ikke
er tillatt i regel 3.
o Å spille som profesjonell i konkurranser som ikke er tee-til-hull konkurranser (slik
som å spille som profesjonell i en lengste drive eller puttekonkurranse) påvirker ikke
amatørstatusen.
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•

Ansatt som profesjonell i en golfklubb eller treningsanlegg.
o Dette inkluderer å være ansatt som Head Pro, assistent Pro eller lignende på en
bane, klubb eller annet golfanlegg.
o Imidlertid inkluderer ikke dette andre stillinger og titler som er vanlige innen
golfbransjen. For en liste over vanlige stillinger og titler, se nedenfor under
«Veiledning for hva en amatør tillates å gjøre».

•

Ha medlemskap i enhver organisasjon for profesjonelle golfere
o Dette inkluderer å ha enhver kategori av medlemskap i den organisasjonen, samt å
være lærling eller assosiert medlem i en slik organisasjon.
o Men dette inkluderer ikke når en amatør bare har en administrativ rolle, slik som å
sitte i styret til en slik organisasjon.

Veiledning for hva en amatør tillates å gjøre
Relatert til punkt 2, 3 og 5 i regel 2 tillates en amatør å gjøre følgende handlinger:
•

Spillrelaterte handlinger:
o Ha medlemskap i en profesjonell tour, forutsatt at de ikke spiller som profesjonell.
o Ta og/eller bestå en spilletest.

•

Utdanningsrelaterte handlinger
o Registrere seg eller delta i et profesjonelt golfmanagement program, forutsatt at
programmet ikke krever at deltagerne må ha medlemskap i en organisasjon for
profesjonelle golfere eller gjøre noe annet som vil medføre tap av amatørstatus (slik
som å gi instruksjon mot kompensasjon).

•

Jobbrelaterte handlinger eller stillinger:
o Jobbe i golfbutikk eller Pro Shop, kølletilpasser eller køllemaker.
o Jobbe som daglig leder eller administrativ leder i en golfklubb, golfbane eller annet
golfanlegg.
o Jobbe for en utstyrsprodusent.
o Jobbe som caddie, også som caddie for en profesjonell spiller eller på en profesjonell
tour.
o Jobbe som golfadministrator, slik som ansatt i et golfforbund.

Spille som amatør i en konkurranse med premiepenger over verdigrensen.
Konkurransearrangører har ulike valg relatert til amatører og pengepremier, som de må vurdere når
de skal utarbeide bestemmelsene for konkurransen. For eksempel kan en konkurransearrangør
ønske å:
•
•

Fastsette at spillere som melder seg på som amatørgolfere ikke tillates å motta
pengepremier (eller tillates bare å motta pengepremier lavere enn verdigrensen i regel 3).
Kreve at spillere som melder seg på som amatørgolfere erklærer før konkurransen starter
(for eksempel før de starter sin første runde), hvorvidt de har tenkt til å motta en
pengepremie som er høyere enn verdigrensen dersom prestasjonen gir dem den muligheten.
o Men selv med denne erklæringen kan amatøren fortsatt velge ikke å takke ja til en
premie som ikke er tillatt etter reglene.
o Skulle dette skje kan konkurransearrangøren fastslå hvordan en premie ingen har
takket ja til kan bli distribuert videre.
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Når en konkurransearrangør gir tillatelse, kan en amatør spille i en konkurranse som amatør mens
det konkurreres om en pengepremie høyere enn verdigrensen, uten at de mister sin amatørstatus.
Hvis de spiller bra nok til å vinne pengepremier høyere enn verdigrensen, og takker ja til
pengepremiene mot slutten av konkurransen, vil de miste sin amatørstatus.

Veiledninger for Regel 3 - Premier
Scratch og handicap konkurranser
Regel 3 (premier) skiller mellom typer av premier en amatør kan takke ja til ved spill i en scratch
konkurranse versus det de kan takke ja til ved spill i en handicap konkurranse.
Amatørreglene behandler hver enkelt konkurranse som enten en scratch konkurranse eller en
handicap konkurranse. En konkurranse kan ikke være både scratch- og handicap konkurranse med
tanke på å bruke regel 3.
Scratch konkurranse
I forhold til regel 3 må en scratch konkurranse bli avholdt ved bare å bruke scratch (brutto)
scorer/resultater. En spillers Spillehandicap eller Handicap kan ikke bli brukt til noe som helst relatert
til score/resultater.
•

Reglene anser følgende konkurranser til å være handicap konkurranser:
o Konkurranser hvor handicap blir brukt til å dele et større startfelt inn i klasser eller
divisjoner, selv om bare scratch (brutto) scorer blir brukt til å bestemme plasseringer
innen klasser eller divisjoner.
o Konkurranser som bruker scratch (brutto) og handicap (netto) resultater i den
samme konkurransen.
o Konkurranser som bruker spilleres handicap eller Spillehandicap for å avgjøre like
resultater.

•

Men handicap kan bli brukt for å avgjøre hvem som kan melde seg på til en scratch
konkurranse, slik som bare å tillate påmelding fra spillere med handicap 5,0 eller lavere.

Eksempel:
En konkurranse arrangeres med to klasser, klasse A og B. Klasse A er en scratch-klasse hvor spillere
med handicap 12,0 eller lavere kan delta. Klasse B er en netto-klasse hvor spillere med handicap 12,1
eller høyere kan delta.
•

Siden handicap brukes til å avgjøre hvilken klasse spillerne skal spille i (klasse A eller B) anses
denne konkurransen som en handicap konkurranse, hvor amatører ikke kan takke ja til ev.
pengepremier i klasse A, selv om det spilles scratch i denne klassen. Dette selv om en spiller
med handicap 12,1 eller høyere tillates å spille i klasse A.

Handicap konkurranse
I forhold til regel 3 er enhver konkurranse som ikke er en scratch konkurranse automatisk en
handicap konkurranse. Vanlige eksempler på handicap konkurranser inkluderer konkurranser hvor:
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•

•
•
•

Handicap ikke legges til scorer, men klasser eller divisjoner er inndelt basert på spillernes
handicap. Selv om slike konkurranser blir spilt som scratch (brutto) anser reglene slike
konkurranser som handicap konkurranser.
Scratch (brutto) og handicap (netto) konkurranser arrangeres samtidig som del av den
samme runden eller runder.
Én eller flere runder i den samme konkurransen er spilt som scratch (brutto) og én eller flere
runder er spilt ved å legge handicap til scorer.
Handicap legges til scorer i ett steg, men ikke alle steg, av en konkurranse som går over flere
steg.

Valutakurs og verdigrenser
Regel 3 refererer til verdigrenser uttrykt i pund sterling (£) og US dollar (US$) og at verdigrensen er
inntil £700 og $1 000.
Verdigrensen i Norge for 2022, fastsatt av NGF pr. 31. desember 2021, er kr. 8 000,NGF reviderer verdigrensen hvert år (ved årsskiftet), og hvis valutakursene er endret vesentlig i
forholdet mellom NOK og pund sterling/US dollar på dette tidspunktet kan NGF endre verdigrensen i
NOK. Verdigrensen er kr. 8 000,- inntil NGF fastsetter en annen verdigrense.
Ved spill i utlandet, hvor verdigrensen er fastsatt i lokal valuta annen enn pund sterling eller US dollar
er det den verdigrensen som gjelder, forutsatt at den ikke er høyere enn tilsvarende £700 eller
$1 000.
Hva menes med tee-til-hull konkurranser
Regel 3 gjelder bare i tee-til-hull konkurranser hvor en score på et hull er involvert, uansett hvor den
konkurransen er spilt (for eksempel på en golfbane eller en golfsimulator).
Regel 3 gjelder også for enhver ferdighetsbasert konkurranse hvor slaget er slått i løpet av en tee-tilhull golf konkurranse. For eksempel lengste drive eller nærmest pinnen, når dette gjelder mens det
spilles fra tee til hull i konkurranserunden.
Imidlertid gjelder ikke regel 3 i konkurranser som ikke er en del av en tee-til-hull golf konkurranse,
selv om den foregår på en golfbane eller golfsimulator. Vanlige eksempler inkluderer lengste drive
konkurranser, nærmest pinnen konkurranser, puttekonkurranser og ferdighetskonkurranser hvor
slaget eller slagene ikke teller som en del av en golfrunde. Disse konkurransene, hvor regel 3 ikke
gjelder, kan gjennomføres som et eget arrangement i forbindelse med en tee-til-hull
golfkonkurranse, men ikke som en del av tee-til-hull konkurransen.
Eksempel:
Under en konkurranserunde (tee-til-hull) er det innlagt «lengste drive» på et hull og «nærmest
pinnen» på et hull. Premiene i disse sidekonkurransene må være i henhold til verdigrensen i regel 3
og inngår i den samlede premiepotten (totalt inntil kr. 8 000,-) en amatør kan takke ja til i
konkurransen.
I en scratch konkurranse kan en slik premie være en pengepremie.
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Prisen for utgifter gitt av konkurransearrangør for påfølgende steg av konkurranse
Når en konkurransearrangør gir en premie til vinneren, eller et antall deltagere, som er
utgiftsdekning i forbindelse med å spille i et påfølgende steg av den samme konkurransen, gjelder
ikke verdigrensen i regel 3.
Hele eller noen deler av faktiske utgifter kan bli betalt på vegne av spilleren eller bli refundert,
inkludert, men ikke begrenset til, startkontingenter i påfølgende steg, reise, opphold, måltider og leie
av caddie.
I tillegg til å dekke faktiske utgifter kan en konkurransearrangør også dele ut premier, fortsatt at de
er innenfor verdigrensene i regel 3.
Utsette eller indirekte takke ja til en premie
En amatør kan ikke utsette eller forsinke å takke ja til en premie som ikke er tillatt i regel 3, for å
opprettholde sin amatørstatus. Å utsette eller forsinke å ta imot vil bli ansett som å ha takket ja til
premien det tidspunktet den ble vunnet.
I tillegg kan en amatør ikke unngå å miste sin amatørstatus ved indirekte å takke ja til en premie
gjennom en annen person, eller omdirigere en premie gjennom sin golfklubb eller sitt selskap.
I visse tilfeller er det imidlertid tillatt å donere en premie til et veldedig formål (se «Donasjon av
premier til veldedig formål»).
Hva menes med pengepremier
I forhold til regel 3 kan premiepenger komme i mange former, og inkluderer penger kontant eller
elektronisk, sjekker, bankinnskudd, aksjer og fond. Gavekort og debetkort som kan innløses i penger
eller kan bli brukt til å ta ut penger anses også som pengepremier.
Pengepremier inkluderer ikke vouchers og gavekort som kan byttes i produkter eller tjenester hos
utsalgssteder og/eller en golfbane/klubb.
Donasjon av premie til veldedig formål
En amatør som vinner en premie som ikke er tillatt i reglene kan velge ikke å takke ja til den premien,
men i stedet donere premien til et anerkjent veldedig formål.
Det er opp til Komiteen ansvarlig for konkurransen å bestemme om den tillater at premier vunnet av
amatører kan bli donert til et anerkjent veldedig formål.
Policy for utlodninger, trekning av premier etc.
Regel 3 gjelder ikke for premier til utlodning eller trekning i forbindelse med et golfarrangement,
forutsatt at dette ikke gjøres for å omgå verdigrensen.
Lagkonkurranser
Hver individuell spiller i en lagkonkurranse kan motta en premie innenfor verdigrensen i regel 3.
For eksempel, i en 18-hulls lagkonkurranse med handicap, kan hver spiller på et firemannslag takke ja
til en premie, annet enn pengepremier, innenfor verdigrensen.
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Flere konkurranser som blir holdt samtidig
Verdigrensen i regel 3 gjelder per konkurranse og inkluderer den primære konkurransen samt enhver
sekundær konkurranse (slik som lengste drive eller nærmest pinnen mens et hull spilles fra tee-tilhull som en del av konkurranserunden).
Verdigrensen i regel 3 gjelder også for totalen av premier vunnet i flere konkurranser holdt samtidig
(slik som individuelt og som lag), selv om det er en separat startkontingent for hver.
•

For eksempel, i en 18-hulls individuell konkurranse, hvor brutto- og nettopremier blir delt ut,
en spiller som vinner et gavekort på kr. 5 000,- i Pro Shop i brutto-konkurransen kan bare
takke ja til en premie verdt inntil kr. 3 000,- i tillegg for netto-konkurransen.

Hvis en konkurranse har ett eller flere kvalifiseringssteg anses hvert steg som en separat
konkurranse, forutsatt at det er en startkontingent for hvert steg.
I tilfelle av en sammenlagt konkurranse, hvor vinneren bestemmes basert på et sammenlagt resultat
fra to separate konkurranser, gjelder verdigrensen for sammenlagt premien pluss totalverdien for
premier vunnet i de separate konkurransene.
•

For eksempel, konkurranse A og konkurranse B er begge 36-hulls scratch (brutto)
konkurranser som blir spilt to påfølgende helger, og hver har sin egen startkontingent.
Konkurranse C er en 72-hulls sammenlagt konkurranse basert på resultatene i konkurranse A
og B sammenlagt. En spiller som vinner en premie verdt kr. 5 000,- i enten konkurranse A
eller B kan bare takke ja til en premie verdt inntil kr. 3 000,- for konkurranse C.

Order of Merit
En amatør kan takke ja til en premie opp til verdigrensen i regel 3 for å vinne en Order of Merit
premie, i tillegg til enhver annen premie vunnet i løpet av Order of Merit perioden.
Troféer
Troféer og andre symbolske premier som er permanent og særegent gravert kan mottas selv om
verdien overskrider verdigrensen i regel 3.
Troféer laget av gull, sølv, keramikk, glass eller lignende materialer, som ikke er permanent eller
særegent gravert, må være innenfor verdigrensen.
Gjenstander slik som en sjelden klokke eller årgangssmykker må ikke bli brukt for å omgå
verdigrensen i regel 3.
Policy for minner og gaver
En sponsor eller konkurransearrangør kan gi et minne eller gave til spillerne som konkurrerer,
uavhengig av dens verdi, forutsatt at dette ikke blir gjort for å omgå verdigrensen.
Hederspriser
Hederspriser er premier gitt for bemerkelsesverdige prestasjoner eller bidrag til golfen, og er ikke en
konkurransepremie. Verdigrensen i regel 3 gjelder ikke for slike utmerkelser.

6

Veiledninger for Regel 4 - Instruksjon
Instruksjon generelt
En amatør som er ansatt i en golfklubb eller golfbane, slik som medarbeider i en Pro Shop, må ikke gi
instruksjon som en del av sine arbeidsoppgaver. Fravær av direkte betaling for instruksjon eller
andelen av tid som brukes på instruksjon er irrelevant.
Begrepet «kompensasjon» i regel 2 og regel 4 er ikke begrenset til kompensasjon i penger, og
inkluderer enhver kompensasjon i produkter eller tjenester, slik som å motta spille- eller
treningsrettigheter på en golfklubb eller bane.
Biometri, bevegelsesytelse og styrketrening
Golfinstruksjon involverer undervisning i mekanismene i å svinge en golfkølle og treffe en golfball.
Innsamling av biomekanisk informasjon, hjelp til bevegelse og veiledning av styrketrening relatert til
golf er ikke, isolert sett, former for instruksjon som ment i regel 4. Men hvis disse fagfeltene brukes
eller kombineres i undervisning av mekanismene i svingen, betraktes dette som at personen gir
golfinstruksjon.
Golfinstruksjon som del av et forhåndsgodkjent program
Regel 4 tillater en amatør å motta betaling eller kompensasjon for å gi instruksjon, når dette er en del
av et program som er forhåndsgodkjent av NGF.
Regelens intensjon er å oppfordre til involvering i programmer for å introdusere mennesker til
golfen, og med et slikt engasjement gi støtte til kvalifiserte medlemmer av en profesjonell
organisasjon (PGA). Det anses som rimelig å betale eller kompensere for tiden som brukes til
opplæring som en del av et slikt program.
Programmet må være forhåndsgodkjent av NGF for å sikre at programmet er koordinert eller
sanksjonert på passende måte.
NGF bestemmer hvorvidt et spesielt program kvalifiserer til godkjenning etter regel 4, og NGF kan
fastsette ulike kriterier som et program må følge for å bli godkjent. For eksempel kan det være en
begrensning på hvor mange timer en amatør kan drive opplæring som en del av programmet, eller
det kan være en grense for hvor mye som kan bli utbetalt i en gitt periode.
Følgende retningslinjer skal bli vurdert av NGF i å avgjøre en godkjenning av et slikt program:
•
•

•

Rådføre seg med PGA of Norway, og koordinere programmet med dem.
Begrense hvor lenge en amatør kan drive opplæring som en del av det godkjente
programmet, slik som antall timer hver uke, måned eller år, og/eller sette en begrensning på
betalingen gitt til en amatør, slik som et begrenset beløp hver uke, måned eller år.
En årlig revisjon av programmets godkjenning.

Instruksjon gitt av ansatt i skole eller leir
En amatør golfer som er ansatt av en skole, leir eller annen utdanningsinstitusjon, inkludert som
lærer eller coach/trener, kan motta betaling eller kompensasjon for golfinstruksjon til elevene på
skolen, leiren eller utdanningsinstitusjonen, forutsatt at den totale tiden viet til instruksjonen er
mindre enn 50% av tiden denne bruker på alle sine arbeidsoppgaver i skolen, leiren eller
utdanningsinstitusjonen.
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Instruksjon skriftlig eller online
En amatør kan motta betaling eller kompensasjon for instruksjon når denne instruksjonen er gitt
skriftlig (slik som publisert i en bok eller blad), siden den formen for instruksjon krever at de som
leser det selv må avgjøre om dette gjelder for dem, og hvis så, hvordan de best kan innarbeide denne
instruksjonen i deres egen sving.
En amatør kan også gi lignende instruksjon online. Med dette menes at en amatør kan legge ut
videoer eller blogger om instruksjon. Men de må ikke respondere direkte én til én med utvalgte
personer eller grupper av spillere for å hjelpe dem med mekanismene i å svinge en golfkølle og treffe
en golfball. Med dette menes at golferne selv må avgjøre hvordan de best kan innarbeide denne
instruksjonen i deres egen sving.

Veiledninger for Regel 5 – Gjeninnsettelse som amatør golfer
Veiledning for gjeninnsettelse
En spiller som ber om gjeninnsettelse som amatør skal følge søknadsprosessen til det nasjonale
golfforbundet der de bor, som kan innebære å sende inn en søknad om gjeninnsettelse til dette
nasjonale golfforbundet. For spillere som bor i Norge skal søknad sendes til NGF. Søknaden til NGF
lastes ned fra NGFs hjemmesider.
Ved å ha en søknadsprosess sikrer det nasjonale golfforbundet at det har en mulighet til å gjennomgå
hver enkelt søknad, og kan avgjøre hva som anses som passende resultat basert på
omstendighetene.
Så snart en spiller søker om gjeninnsettelse som amatør fra det gjeldende nasjonale golfforbundet,
anses den personen som en som søker om gjeninnsettelse, men forblir non-amatør inntil
vedkommende er gjeninnsatt som amatør.
Ventetid før gjeninnsettelse
Det anbefales at det nasjonale golfforbundet krever minimum seks måneders ventetid.
I forbindelse med å avgjøre ventetiden for gjeninnsettelse kan det nasjonale golfforbundet vurdere
hvorvidt en lengre ventetid bør gis, basert på hvor lenge søkeren har vært non-amatør.
Det nasjonale golfforbundet skal fastslå når ventetiden starter og lengden på ventetiden baseres på
et antall faktorer:
•

Start dato

Det anbefales at ventetiden starter den datoen spillerens siste handling i strid med
amatørreglene ble gjort, slik som datoen spilleren sist var ansatt som en Pro, sist spilte som
profesjonell, eller sist mottok betaling eller kompensasjon for instruksjon når det ikke var tillatt.
Det nasjonale golfforbundet kan etter eget ønske velge en annen dato.
•

Prestasjoner som spiller

Et nasjonalt golfforbund skal vurdere en søkers tidligere prestasjoner og suksess når ventetid skal
avgjøres, og kan bestemme og forlenge ventetiden basert på prestasjonene og suksessen.
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Faktorer et nasjonalt golfforbund kan vurdere inkluderer nivået søkeren spilte på (slik som nivået
på touren eller startfeltene) og prestasjonene i disse konkurransene (slik som klarte cut’er,
premier vunnet og topp-plasseringer).
Lengden på tiden som har gått siden spilleren sist konkurrerte kan også bli vurdert når det skal
bestemmes hvor lang ventetiden skal være.
•

Flere handlinger som en non-amatør

En spiller kan bli non-amatør på flere måter, så et nasjonalt golfforbund kan ønske å behandle
disse handlingene likt.
Følgende eksempler viser hvordan ventetiden kan bli brukt ved flere handlinger:
Eksempel 1:
o
o
o

Ansatt som Golf Pro fra 1. januar 2010 til 1 januar 2022.
Hatt medlemskap i PGA of Norway fra 1. januar 2010 til 30. juni 2022.
Mottok betaling for instruksjon fra 1. januar 2010 til 1. januar 2022.

Datoen for siste handling er 30. juni 2022, og det skal kreves at spilleren må vente minimum
seks måneder, fra 30. juni 2022, og kan ikke bli gjeninnsatt som amatør før 30. desember
2022.
Eksempel 2:
o
o
o
o

Ansatt som Golf Pro fra 1. januar 2021 til 1. januar 2022
Hatt medlemskap i PGA of Norway fra 1. januar 2010 til 30. juni 2022.
Mottok betaling for instruksjon fra 1. januar 2010 til 1. januar 2022.
Spilte som profesjonell fra 1. januar 2010 til 1. juni 2022.

Datoen for siste handling er 30. juni 2022, og det skal kreves at spilleren må vente minimum
seks måneder, fra 30. juni 2022, og kan ikke bli gjeninnsatt som amatør før 30. desember
2022. Det kan også kreves at spilleren må vente lenger, basert på prestasjonene som
profesjonell spiller.
Flere gjeninnsettelser
Reglene tillater at en non-amatør kan gjeninnsettes flere ganger.
Det nasjonale golfforbundet kan bestemme og forlenge en søkers ventetid når de blir gjeninnsatt for
andre eller tredje gang. For eksempel kan det bestemmes at minimum ventetid for andre gangs
gjeninnsettelse økes til minst ett år, i forhold til seks måneder for første gangs gjeninnsettelse.
For påfølgende gjeninnsettelser etter den andre gjeninnsettelsen er det en sak for det nasjonale
golfforbundet å avgjøre hvorvidt enda en gjeninnsettelse vil bli godkjent, og hvis så, hva ventetiden
skal være.
Nekte gjeninnsettelse
Det nasjonale golfforbundet kan velge å nekte en søkers gjeninnsettelse i begrensede tilfeller. Dette
kan være passende når en spiller har oppnådd en viss standard for prominens eller oppnådd et visst
nivå av prestasjoner i spillet.
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Å definere en global standard for å nekte gjeninnsettelse er ikke mulig siden omstendighetene
varierer fra land til land. Det er opp til hvert nasjonale golfforbund å etablere sine egne retningslinjer
for å ta beslutninger, men de kan også rådføre seg med R&A før en beslutning tas.
Status i ventetiden
En non-amatør som har søkt om gjeninnsettelse må følge amatørreglene som om de var amatør.
De må ikke melde seg på å spille som amatør i konkurranser før de er gjeninnsatt.
Imidlertid kan en non-amatør i ventetiden melde seg på til konkurranser som ikke er begrenset til
bare amatører, inkludert blant medlemmer i en klubb der de er medlem, forutsatt at søkeren:
•
•
•
•

Ikke spiller som profesjonell
Tillates av konkurransearrangøren å melde seg på og spille selv om de fortsatt er non-amatør
Ikke takker ja til en premie som ikke er tillatt i regel 3, og
Ikke takker ja til enhver premie reservert for en amatør i den konkurransen.

En Komité som er ansvarlig for en konkurranse bare for amatører, kan godkjenne en påmelding fra
en non-amatør som allerede har søkt om gjeninnsettelse, forutsatt at søkerens dato for
gjeninnsettelse er før konkurransen starter, inkludert enhver kvalifiseringsrunde til denne
konkurransen.

Veiledninger for Regel 6 – Bruk av reglene
Nasjonalt golfforbund når spiller har flere bosteder
Amatørreglene er administrert av en amatør golfers nasjonale golfforbund, som er det nasjonale
golfforbundet i det landet spilleren bor og spiller flest runder, uavhengig av spillerens nasjonalitet.
Når en spiller har bosteder i flere land bør de respektive nasjonale golfforbundene koordinere for å
bestemme hvilket golfforbund som har ansvaret for den aktuelle personen. Hvis det ikke blir enighet,
bør de nasjonale golfforbundene rådføre seg med R&A før en beslutning tas.

Generelle veiledninger
Kontrakter
Reglene forhindrer ikke en amatør fra å inngå en kontrakt eller avtale, og å motta finansiell
kompensasjon fra den kontrakten eller avtalen, som amatør golfer. Imidlertid bør enhver som inngår
en kontrakt eller avtale sikre at den ikke påvirker noen andre kvalifiseringskriterier brukt av en annen
organisasjon eller institusjon, slik som et universitet eller college.
Før en kontrakt relatert til deres golfaktiviteter inngås, anbefales at en amatør golfer rådfører seg
med sitt nasjonale golfforbund og får passende veiledning fra en uavhengig rådgiver om eventuelle
kontraktsmessige vilkår og betingelser.
Motta kompensasjon for bruk av navn, bilde og status
En amatør golfer kan motta betaling eller kompensasjon, inkludert utgifter, for å bruke eller tillate
bruk av sitt navn, bilde eller status for å reklamere for eller selge et produkt eller tjeneste.
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Mens slike handlinger ikke er brudd på reglene, kan de være i strid med bestemmelsene til andre
organisasjoner eller institusjoner. For eksempel en spiller som mottar stipend til et universitet eller
college bør forsikre seg om at ved å motta enhver form for betaling ikke er i strid med deres
berettigelse til et slikt stipend.
Studenter og mulige studenter oppfordres til å rådføre seg med sitt nasjonale golfforbund, sin
utdanningsinstitusjon eller det aktuelle nasjonale utdanningsorganet.
Begrensninger for reklame på klær og utstyr
Reglene gir ingen begrensninger på antall eller størrelse på kommersielle logoer som amatører kan
ha på sine klær eller utstyr. Men arrangører av konkurranser hvor det kan være sponsede amatører
blant deltakerne kan ønske å ha begrensninger for tillatt reklame på klær og utstyr.
For eksempel kan en konkurransearrangør begrense størrelsen og plasseringen av synlige logoer på
amatørers klær eller utstyr (eller caddiers klær eller utstyr) eller de kan bestemme at spillere og
deres caddier ikke kan promotere eller reklamere for visse produkter eller bransjer.
Gambling
En amatør golfer kan delta i gambling eller veddemål når de spiller golf, forutsatt at gamblingen eller
veddemålet ikke medfører mislighold av golfreglene og/eller handicapreglene.
Former for gambling eller veddemål som er ansett som godkjente er hvor:
•
•
•

Spillerne i stor grad kjenner hverandre.
Deltagelse i gamblingen eller veddemålet ikke er nødvendig.
Alle pengene som er vunnet er bidratt av deltakerne.

Hvis det nasjonale golfforbundet vurderer at noen former for gamling eller veddemål er til skade for
golfens integritet og anseelse, kan det nasjonale golfforbundet vurdere deltakernes amatørstatus.
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