
           

Generelle turneringsbestemmelser 2018, og 
  

generelle turneringsbestemmelser for forbundsturneringer 2018 

 
Vedtatt av NGFs styre 21. mars 2018 
 
Forord 
I følge regel 33-1 skal turneringsledelsen fastsette turneringsbestemmelser («conditions of competition») 
før hver enkelt turnering starter, slik at det ikke er tvil om hvilke beslutninger som skal tas når det oppstår 
forutsette og uforutsette hendelser.  
 
Når turneringen er satt opp i GolfBox vises spillebestemmelsene for turneringen som klasseinndelinger, 
spilleform, antall runder, utslagssteder, hvordan like resultater avgjøres, påmeldingsfrist med mer. Det er 
viktig at disse bestemmelsene er avklart før det åpnes for påmelding til turneringen, ikke når man står midt 
oppe i en situasjon under turneringen.  
 
Men det er også generelle turneringsbestemmelser som må fastsettes før en sesong, før en periode i 
sesongen eller i forbindelse med en turneringsserie. Dette er generelle turneringsbestemmelser (som ikke 
kommer frem av informasjonen i GolfBox) som skal gjelde hele eller deler av turneringsvirksomheten, som 
f.eks. bruk av golfbil, regler for påmeldinger etter påmeldingsfristen, etc. 
 
NGF har vedtatt generelle turneringsbestemmelser som gjelder for all turneringsvirksomhet i Norge 
(uavhengig av hvem som arrangerer, unntatt internasjonale turneringer), og generelle 
turneringsbestemmelser for forbundsturneringer (unntatt internasjonale turneringer). 
 
Generelle turneringsbestemmelser (dette dokumentet) består dermed av:  

- Del 1: Generelle turneringsbestemmelser som gjelder for alle turneringer i Norge (uavhengig av 
hvem som arrangerer turneringen), og 

- Del 2: Generelle turneringsbestemmelser for forbundsturneringer (som kommer i tillegg). 
 
En forbundsturnering er i utgangspunktet en turnering hvor NGF fastsetter alle bestemmelsene for hvordan 
turneringen skal spilles, hvor den skal spilles, hvem som får delta osv. Om det er en forbundsturnering 
opplyses i bestemmelsene for den enkelte forbundsturnering.  
 
Hver enkelt klubb bør, før hver sesong, vedta «Klubbens generelle turneringsbestemmelser», som skal 
gjelde for klubbens turneringsvirksomhet. Klubbene kan gjerne benytte de av de generelle 
turneringsbestemmelser for forbundsturneringer (i del 2) som er relevante, enten ved å gjengi dem eller 
henvise til dem.  
 
Vær oppmerksom på at flere av de generelle turneringsbestemmelsene for forbundsturneringer er 
utformet slik de er fordi det er elitespillere som deltar og kan derfor, ved bruk i sosiale klubbturneringer, 
virke veldig strenge eller mot sin hensikt. 
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Innledning 

Hver enkelt turnering/turneringsserie må ha klare turneringsbestemmelser, som er tilgjengelige for 
deltagerne før påmeldingen starter. De turneringsansvarlige har ansvaret for å planlegge og å gjennomføre 
en turnering slik at det er spillerne selv som påvirker resultatene.  
Turneringsledelsen må derfor være sitt ansvar bevisst og begynne planleggingen i god tid. 
Turneringsledelsen må sette seg godt inn i alle regler og turneringsbestemmelser for å tilrettelegge på 
beste måte slik at det blir like og rettferdige forhold for alle spillerne. 
 
Teksten i dette dokumentet er delt i to former. Tekstbokser og tekster. Regler, bestemmelser og absolutte 
krav som skal følges er markert i tekstboks i blå tekst. Øvrig tekst skal tolkes som råd og veiledning. 

Del 1 – Generelle turneringsbestemmelser 2018 
 
Følgende bestemmelser gjelder for all turneringsvirksomhet i Norge (uavhengig av hvem som arrangerer 
turneringen), unntatt internasjonale turneringer: 
 

For all turneringsvirksomhet (uavhengig av hvem som arrangerer) gjelder: 
– Golfreglene gyldig fra 2016  
– NGFs generelle turneringsbestemmelser (del 1 i dette dokumentet) 
– 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. 

1.1 Amatørstatus, spill og opptreden i henhold til amatørreglene 

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. 

Turneringsarrangør må være seg bevisst på hva de bringer opp på premiebordet. 

1.2 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 ”cut” før alle runder før ”cut” (som beskrevet 
i turneringsbestemmelsene) er fullført.  

Punkt 3.6.2 i EGA Handicap System regulerer justering av handicap ved en avbrutt turnering. 

https://www.golfforbundet.no/assets/ngf/files/spiller/turneringer/Regler/golfreglene2016_nett.pdf
http://www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/ega-handicap-system
http://www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/ega-handicap-system
https://www.golfforbundet.no/assets/ngf/files/spiller/turneringer/Regler/golfreglene2016_nett.pdf
https://www.golfforbundet.no/assets/ngf/files/spiller/turneringer/Regler/golfreglene2016_nett.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/niflov/#_NIFLOV121
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/niflov/#_NIFLOV121
https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/niflov/#_NIFLOV094
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Normalt skal en påbegynt runde gjennomføres, selv om den må avbrytes eller fullføres neste dag.  
Det er viktig å observere følgende mening i regel 6-8: "Dårlig vær er ikke i seg selv en god grunn til å avbryte 
spill". 
  
Vedrørende kansellering av runde vises det til Decision 33-2d/1 og R&As ”Guidance on Running a 
Competition”, seksjon 6 pkt. 8. 
 
Spesielt skal man merke seg at mens turneringskomiteen i eksepsjonelle tilfeller kan kansellere en runde i en 
slagspillkonkurranse, kan den ikke kansellere en runde i matchspillkonkurranse. Hvis spillerne i en 
matchspillkonkurranse er ferdige med seks hull, må de fortsette spillet fra det 7. utslagsstedet når spillet 
gjenopptas. Matchen skal ikke spilles om i helhet. 
  
I slagspillkonkurranse har turneringskomiteen valget mellom å fortsette spillet fra der det ble avbrutt eller i 
eksepsjonelle tilfeller kansellere runden og eventuelt spille den om i helhet. Generelt skal en runde bare 
kanselleres når det er grovt urimelig ikke å kansellere den. For eksempel, hvis noen spillere starter under 
ekstremt dårlige værforhold som forverrer seg slik at videre spill den dagen blir umulig, vil det være urimelig 
overfor spillerne som har startet ikke å kansellere runden. Likevel vil det være uvanlig å kansellere en runde 
hvor mer enn halve feltet har fullført runden når det er mulig å fullføre runden dagen etter.  
Etter at en fastsatt 18 hulls runde er startet, kan den ikke forkortes til en 9 hulls runde. Se også decision 33-
1/2. 
 
Anmerkning: Turneringskomiteen kan før start av en runde avgjøre at den fastsatte runden skal spilles over 
færre enn 18 hull, hvis f.eks. ett eller flere hull på banen er uspillbare. Se også definisjonen av fastsatt runde. 

1.3 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 kan godkjennes av 
klubben som offisiell banerekord, når klubben har bestemt dette på forhånd. 

1.4 Caddieforbud i juniorturneringer  

I alle turneringer for juniorer 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. 

http://www.golfforbundet.no/spiller/spille-golf/golf-for-funksjonshemmede/klassifisering
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1.5 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. 

1.6 Forecaddies 

Forecaddie skal varsle etterfølgende gruppe når det er klart for videre spill. I tillegg kan forecaddie med 
tegn eller flagg vise om ballen er lokalisert eller antatt mistet: 

– Rødt flagg eller begge armer ut i skulderhøyde = vent, ikke klart = ballen kan være mistet. 
– Hvitt flagg eller en arm opp over hodet = klart = ballen er lokalisert. 
 
Spilleren bør anvise ballens retning ved å strekke høyre eller venstre arm ut i skulderhøyde. 

Se også definisjonen av forecaddie i golfreglene. 

1.7 Funksjonshemmede, klassifisering 

NGF klassifiserer funksjonshemmede spillere i henhold til internasjonale regelverk, samt spillere som 
ønsker dispensasjon fra gjeldende turneringsbestemmelser 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. 

1.8 Handicapkontroll 

Spilleren skal alltid før start: 

a) I en turnering som spilles med handicap 

b) I en turnering hvor handicap et kriterium for å kunne delta,  

fremlegge gyldig dokumentasjon på sitt handicap. Spiller som ikke kan fremlegge gyldig dokumentasjon av 
sitt handicap før slike turneringer skal nektes start.  
NB! Ved påmelding i GolfBox gjøres slik dokumentasjon automatisk.  
 
For øvrig har spilleren ansvar for å registrere sitt resultat, og justert iht. CBA, fra alle handicaptellende 
turneringsrunder. Ved bruk av GolfBox skal nødvendig justering gjøres av TK. Se også punkt 3.12 i EGA 
Handicap System.  
Se for øvrig forklaring rundt EGA turneringshandicap på NGFs hjemmesider: 

 
Handicapgrenser angir det høyeste evt. det laveste handicap en spiller kan ha ved påmelding. 
Handicapgrensene og eventuelt krav om EGA turneringshandicap skal opplyses i turneringsbestemmelsene. 
Spillere som får sitt handicap endret etter påmeldingsfristen og før start i turneringens 1. runde skal 
registreres på sitt nye handicap. Spilleren skal også plasseres i en annen klasse dersom dette er mulig. 
 
Anmerkning 1: Spillere i handicapkategori 1 kan kun justere handicap etter 18-hulls handicaptellende 
turneringsrunde spilt i turnering godkjent av nasjonalt golfforbund eller klubb tilknyttet sitt nasjonale 
golfforbund.  
 
Anmerkning 2: Spillere i handicapkategori 2-6 kan også justere handicap etter 9-hulls handicaptellende 
turneringsrunde (ikke justere med CBA). 

http://www.antidoping.no/
http://www.golfforbundet.no/spiller/spille-golf/golf-for-funksjonshemmede/klassifisering
https://www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/ega-handicap-system
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1.9 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. 

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.  

1.10 Hjemmeklubb, bytte av (overgangsbestemmelser) 

Se veiledning for spillere i EGA Handicap System. 

1.11 Hole-in-one  

Hole-in-one (HIO) er definert som: Det første slaget en spiller slår fra et fastsatt utslagssted 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 
turneringskomiteens bestemmelse. 

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

1.12 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 turneringsbestemmelser kan følges. Før 
forbundsturneringer skal baneeier og klubb, senest seks (6) uker før turnering, sende en skriftlig bekreftelse 
til NGF på at turneringen aksepteres og at NGFs turneringsbestemmelser godtas. Klubben er ansvarlig for at 
dette gjøres.   

1.13 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). 

1.14 Lokale regler  

NGF viser til vedlegg 2 i dette dokument vedrørende anbefalte lokale regler. I tillegg ber NGF om at 
klubbene ved utarbeidelse av lokale regler følger tekstene ordrett og tar hensyn til følgende punkter: 
 

1) Lokale regler er spilleregler på lik linje med spillereglene i regelboken. Lokale regler med påbud skal ha 
straffebestemmelser iht. regel 2-6 (matchspill) og 3-5 (slagspill). 

2) En golfregel skal ikke oppheves av en lokal regel, regel 33-8b. 

3) Lokale regler skal ikke brukes i etikettespørsmål, usportslig opptreden, påkledning og lignende. 

4) Lokale regler som utarbeides til forbundsturneringer vil alltid overstyre klubbens egne lokale regler, 
regler for etikette, bekledning o.l. 

 
NGF anbefaler vedlagte lokale regler (de som er aktuelle) for alle norske baner. Reglene skal være oppslått i 
klubbhuset, og aller helst være trykket på scorekortet.  

https://www.golfforbundet.no/assets/ngf/files/spiller/turneringer/ega-handicap-system/veiledning-spillere-7-8-2017.pdf
https://www.golfforbundet.no/assets/ngf/files/spiller/turneringer/ega-handicap-system/veiledning-spillere-7-8-2017.pdf
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Midlertidige lokale regler som for eksempel «ballplassering», skal ikke trykkes på scorekortet, men 
offentliggjøres ved oppslag. 
 
Decision 14-3/0.5 vedrørende lokal regel tillater bruk av avstandsmåler. Uten en lokal regel som tillater bruk 
av slikt utstyr, vil slik bruk være brudd på regel 14-3. 
 
R&A og USGA har i påvente av neste regelrevisjon, fra 1. januar 2017 innført en lokal regel som ikke 
medfører straff dersom en ball eller ballmarkør på en puttinggreen blir flyttet ved et uhell. NGF anbefaler 
klubber og turneringsarrangører å innføre denne lokale regelen i sine lokale regler. Se vedlegg 2. 
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Del 2 – Generelle turneringsbestemmelser for 
forbundsturneringer 2018 
 
Følgende bestemmelser gjelder for alle forbundsturneringer (unntatt internasjonale turneringer) og 
kommer i tillegg til de generelle turneringsbestemmelser i del 1 ovenfor. 

2.1 Alkohol i forbundsturneringer 

I forbundsturneringer er det ikke lov å nyte alkohol under en fastsatt runde, eller møte til spill av en runde i 
påvirket tilstand. Brudd på dette fører til diskvalifikasjon og spilleren rapporteres til NGFs Disiplinær- og 
Sanksjonsutvalg. 

2.2 Avmelding/strykning til forbundsturnering 

Avmelding 
Avmelding må gjøres før påmeldingsfristens utløp, og gjøres av spilleren selv i GolfBox. 
 
Strykning 
Etter påmeldingsfristens utløp må en påmeldt spiller som likevel ikke skal delta stryke seg ved å  
sende e-post til turnering@golfforbundet.no.  
 
Se også punktet påmelding til forbundsturnering. 
 
Ved strykning etter påmeldingsfristen utløp kan NGF fakturere startkontingent med et gebyr, unntatt når 
spilleren kan dokumentere sykdom/skade med legeerklæring sendt NGF på e-post til 
turnering@golfforbundet.no, eller dersom spilleren kommer inn i turneringer på høyere nivå, som spilles 
samtidig.  
Ved «no-show» til forbundsturneringer kan spilleren faktureres dobbel startkontingent samt rapporteres til 
NGFs Disiplinær- og Sanksjonsutvalg. 

2.3 Avstandsmåler i forbundsturnering  

I alle forbundsturneringer tillates bruk av avstandsmåler, ref. decision 14-3/0.5. For tillatelse må hele 
teksten under utstyr for avstandsmåling i NGFs anbefalte lokale regler benyttes i de lokale reglene for 
turneringen. 

2.4 Ball i forbundsturnering 

Ballen spilleren spiller må være oppført i den gjeldende listen over godkjente golfballer (List of Conforming 
Golf Balls) utgitt av R&A. 
Anmerkning: En oppdatert liste finnes tilgjengelig på R&As hjemmeside. 
Sidene 155-156 i Regelboken, Tillegg I, Del B, Konkurransebestemmelser, Punkt 1. 

2.5 Bekrefte deltakelse i forbundsturnering 

Bekrefte deltakelse/registrering 
Til forbundsturneringer skal spillerne bekrefte sin deltakelse innen en oppgitt tidsfrist. Spillere som ikke gjør 
dette kan bli strøket fra deltagerlisten. Bekreftelse gjøres ved å betale startkontingenten gjennom GolfBox 
innen den oppgitte tidsfristen (dag og klokkeslett).  

mailto:turnering@golfforbundet.no
mailto:turnering@golfforbundet.no
https://www.randa.org/RulesEquipment/Equipment/Equipment-Explorer
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2.6 Deltagerliste/reserveliste i forbundsturnering 

Deltager-/reserveliste 
NGF og arrangørklubben offentliggjør deltagerliste med eventuell reserveliste normalt innen én virkedag 
etter påmeldingsfristens utløp. Eventuelle reserver blir kontaktet fortløpende, men etter kl. 16.00 dagen før 
turneringens 1. runde blir normalt ingen reserver kontaktet.  
Spillere som står oppført på reservelisten, og som ikke er kontaktet innen ovennevnte tidspunkt, kan ta 
kontakt med Tournament Direktor (TD)/Turneringskomiteen (TK) for å stille opp tidlig på turneringsdagen 
og håpe på ”no-show” eller sene strykninger. Ledig plass i den aktuelle klassen fylles opp etter rangering på 
reservelisten og TD/TK avgjør disse spillernes starttider. 

2.7 Deltakelse i forbundsturnering 

Kriterier for å delta i de enkelte forbundsturneringene er beskrevet i turneringenes bestemmelser, som 
publiseres på NGFs hjemmesider. Dersom ikke annet er bestemt (beskrevet i turneringens bestemmelser) 
er turneringen åpen for både amatører og profesjonelle. 

2.8 Deltagelse i norske mesterskap 

For å kunne delta i norske mesterskap må spilleren være: 
 
- Norske statsborgere, amatører eller profesjonelle, som har gyldig medlemskap* i en golfklubb tilsluttet 
Norges Golfforbund. 
 
- Utenlandske statsborgere, amatører eller profesjonelle, 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 turneringskomiteen godkjent dokumentasjon gjennom 
bostedsattest fra folkeregisteret før start. 
 
Bestemmelsen gjelder: 
- NM Damer og Herrer 
- NM Match 
- NM Junior 
- NM Mid Amatør 
- NM Senior 
- Lag-NM (alle divisjoner) 
- Lag-NM junior (alle divisjoner) 
 
Anmerkning: 
Utenlandske statsborgere må fremvise bostedsattest for turneringskomiteen før start i turneringen. 
Bostedsattest bestilles på hjemmesidene til Skatteetaten og sendes til folkeregistrert adresse normalt i 
løpet av 3-4 virkedager 
 
Anmerkning: 
* Kravene til gyldig medlemskap er nærmere angitt i NIFs lov §10-4. 

2.9 Driver i forbundsturnering 

Enhver driver spilleren bringer med seg må ha et køllehode, identifisert med modell og loft, angitt i den 
gjeldende liste over godkjente driver køllehoder (List of Conforming Driver Heads) utgitt av R&A. 
Unntak: En driver med køllehode som var produsert før 1999 er unntatt fra denne bestemmelsen. 

http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Kontakt-oss/E-post/Send-ny-epost/Annet/Bestill-attester-eller-utskrifter/Bostedsattest/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nif-lov2/#_NIFLOV090
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Anmerkning: En oppdatert liste finnes tilgjengelig på R&As hjemmeside.  
Side 154-155 i Regelboken, Tillegg I, Del B, Konkurransebestemmelser, Punkt 1. 

2.10 Etikette i forbundsturneringer, brudd på retningslinjene 

Dersom en spiller eller hans caddie bevisst unnlater å følge retningslinjene for etikette, som beskrevet i 
Regelboken sidene 26-29, kan turneringskomiteen reagere som følger ved:  
Første forseelse:  advarsel 
Andre forseelse: spilleren rapporteres til NGFs Disiplinær- og Sanksjonsutvalg 
En gitt advarsel gjelder for hele turneringen.  
 
Hvis turneringskomiteen mener en spiller eller caddie er skyldig i et alvorlig brudd på etikette kan 
turneringskomiteen diskvalifisere spilleren etter regel 33-7. Spilleren og/eller caddien kan også bli 
rapportert til NGFs Disiplinær- og Sanksjonsutvalg.  

2.11 Fritt innspill i forbundsturnering 

Når det er 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 deltagerliste foreligger. 
Arrangørklubben kan kreve greenfee for innspillsrunde som spilles på et annet tidspunkt enn den fastsatte 
for turneringen. Fritt innspill gjelder ikke finale i Pink Cup. 

2.12 Informasjon i forbundsturnering 

Til forbundsturneringer skal arrangøren utarbeide et skriv som skal gi viktig informasjon, praktiske 
opplysninger og spesielle regler og bestemmelser som gjelder for den turneringen. Skrivet skal publiseres 
på arrangørklubbens hjemmesider senest fire uker før turneringsstart. 
 
Viktige elementer i informasjonsskrivet er: 

-  Avmelding/strykning – bestemmelser og rutiner 
-  Beskjeder og relevant informasjon før og under turneringen 
-  Caddie – tilgjengelighet, krav om caddievest etc. 
-  Driving range – åpningstider, plassering og pris 
-  Evakueringsplan 
-  Forecaddies – hvilke hull finnes det forecaddie 
-  Førstehjelp – personell og plassering 
-  Garderobe/dusj/toalett – plassering og tilgjengelighet 
-  Innspill – bestilling og tidspunkter 
-  Lagring av spillernes utstyr/bagasje – tilgjengelighet og evt. vakthold 
-  Lokale regler for turneringen 
-  Mat og drikke – åpningstider og evt. forhåndsbestilling/kjøp av matbonger 
-  Offisiell tid – hvor finnes klokken med offisielle tid? 
- Oppslagstavle – hvor er den? 
-  Overnattingsmuligheter, både hotell gjennom NGFs avtaler og andre alternativer 
-  Premieutdeling – plassering og tidspunkt (tidspunkt kan flyttes ved spilleforsinkelse  

  etc., og er ikke en fastsatt tid, men et estimat!) 
-  Proshop – åpningstider og kontaktinformasjon 
-  Påmelding – bestemmelser og rutiner 
-  Radiosamband – Har klubben samband i tillegg til NGFs dommere? 
-  Registrering – er det registrering ved start eller kun elektronisk ved betaling 
- Resultatservice – Hvor distribueres lister i tillegg til GolfBox 

https://www.randa.org/RulesEquipment/Equipment/Equipment-Explorer
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-  Spilleavbrudd – prosedyre for avbrudd og signaler 
-  Spillehastighet – tidsskjema må utarbeides for å gi rundetid 
-  Startlister - Hvor distribueres lister i tillegg til GolfBox 
-  Starttider og spilleoppsett – tid for første pulje og andre pulje, klassevis start etc. 
-  Traller – tilgjengelighet og pris 
-  Turneringskomité: Navn og kontaktinfo til turneringskomiteens medlemmer 
-  Turneringssekretariat – plassering og tider 
-  Åpningstider – klubbhus, garderober etc. 

 
Anmerkning 1: NGF meddeler arrangør av forbundsturneringer hvilke av NGFs sponsorer som skal 
profileres i f.eks. program, resultatlister, på banen etc. 
 
Anmerkning 2: En mal for program og logoer som skal benyttes vil være tilgjengelig fra NGF. NGFs logo er 
beskyttet og all bruk skal godkjennes. I turneringsserier med egen logo skal denne brukes sammen med 
NGFs logo iht. utarbeidet mal som fås fra NGF. 

2.13 Informasjon om forbundsturneringer 

Informasjon om forbundsturneringene publiseres av NGF gjennom GolfBox med link fra NGFs hjemmesider. 
I tillegg skal arrangørklubben publisere praktisk informasjon og en invitasjon til turneringen på sine 
hjemmesider, senest fire uker før turneringen starter. Korrekt oppsett i GolfBox gir turneringen en 
invitasjon. 
 
Fra NGF opplyses det blant annet om: 
– Tid og sted for turneringen  
– Påmeldingsfrist 
– Spilleform og antall runder 
– Hvilke utslagssteder det skal spilles fra 
– Spilleoppsett, regler for trekning 
– Bestemmelser for «cut» 
– Kvalifiseringsprinsipper/handicapgrenser 
– Maks. antall deltagere og regler for reserveliste ved overtegning 
– Startkontingent 
– Navn og kontaktinformasjon til TD. 

Fra arrangørklubben opplyses det blant annet om: 
– Navn på kontaktpersoner 
– Ett telefonnummer for registrering/beskjeder til TK/offisielle henvendelser 
– Når banen er åpen for trening og hvordan man kan bestille treningsrunde/innspill 
– Tid og sted for eventuelt spillermøte/kapteinsmøte 
– Eventuelle tilbud om overnatting 
– Annen relevant informasjon 

En mal for invitasjon, samt logoer som skal benyttes vil være tilgjengelig fra NGF. NGFs logo er beskyttet og 
bruk skal godkjennes. I turneringsserier med egen logo skal denne brukes sammen med NGFs logo iht. mal. 

2.14 Innspillsrunde før en forbundsturnering, regler 

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 
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– 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. 
NB! Uansett får ingen slag slås om igjen dersom det er spillere bak som venter. 

Brudd på denne regel medfører at spilleren kan bli nektet start i turneringen. Dette avgjøres av 
turneringskomiteen. 

2.15 Like resultater i forbundsturnering  

Dersom ikke annet er bestemt i turneringsbestemmelsene for den enkelte turnering, avgjøres like 
resultater 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 i den fastsatte 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 turneringskomiteen. 

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 metode. 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. 

 
Note: Matematisk metode regnes ut etter hullenes rekkefølge på scorekortet (som angitt i GolfBox). 
Forklaring av matematisk metode, se Golfreglene side 161 punkt c) 

2.16 Livescoring i forbundsturneringer 

I forbundsturneringer med livescoring skal spilleren oppgi sin score. Hvis en spiller med vilje oppgir feil 
score eller unnlater å oppgi sin score på forespørsel, er straff for brudd på bestemmelsen: 
Første forseelse:  advarsel 
Andre forseelse: spilleren rapporteres til NGFs Disiplinær- og Sanksjonsutvalg 
 
En gitt advarsel gjelder for hele turneringen.  
Hvis turneringskomiteen mener en spiller eller caddie er skyldig i et alvorlig brudd på etikette kan 
turneringskomiteen diskvalifisere spilleren etter regel 33-7. Spilleren og/eller caddien kan også bli 
rapportert til NGFs Disiplinær- og Sanksjonsutvalg 
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2.17 Lokale regler og merking av banen i forbundsturnering 

Før en forbundsturnering skal TD/Hoveddommer gjennomgå banemerking og lokale regler. Banemerking 
skal normalt gjøres iht. arrangørklubbens «skjema for banemerking».  
I den utstrekning NGFs anbefalte lokale regler er aktuelle, skal de gjelde under forbundsturneringer.  
 
Banemerking: 
Utenfor banen:    Hvite merker/staker 
Grunn under reparasjon:  Blå staker eller hvite linjer markert med blå stake 
Vannhindre:    Gule staker eller merker 
Sidevannhindre:   Røde staker eller merker 
150-metersmerker:   Sorte – gule staker (eventuelt 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 merkestaker SKAL være «flyttbare hindringer» selv om disse ved daglig spill er 
definert som «uflyttbare hindringer» i de lokale reglene for banen. 
NB! Det anbefales å benytte hvit merkespray ved markering av GUR. 

2.18 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 match 
– 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  
– Presidentens Pokal (klasse 1, 2 og 3) 
 
Andre vandrepokaler: 
– Liv og Lars Lunds vandrepokal: Norgesmester Senior Damer 
– Leiv Hesstvedts vandrepremie: Norgesmester Senior Herrer 
– Vandrepokal: Norgesmester Eldre Senior Herrer 
 
Regler for utdeling av H.M. Kongens Pokal 
Når NGF tildeles Kongepokal(er) settes den/de opp til vinner av NM for Herrer og/eller NM for Damer. 
Turneringskomiteen avgjør om betingelsene for å dele ut Kongepokal er tilstede. 

a) Kongepokalene settes opp som 1. premie i våre lukkede individuelle NM for Herrer og NM for Damer. 

b) Det er en forutsetning at Kongepokalene bare skal utdeles for førsterangs prestasjoner. Skulle 
turneringskomiteen 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. 
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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 turneringskomiteen for NM om vinneren av NM for Herrer 
eller vinneren av NM for Damer skal tildeles Kongepokalen. Beslutning tas etter mesterskapets avslutning, 
og det skal tas hensyn til kvalitet i de to mesterskapene. 

2.19 Norgesmesterskapet, minimum deltagelse 

Det arrangeres ikke individuelt norsk mesterskap med færre enn ni deltagere. 

2.20 Organisasjonskomité i forbundsturnering 

Til internasjonale forbundsturneringer bør en organisasjonskomité (OK) oppnevnes så snart klubben er 
tildelt arrangementet. OK bør ledes av en person med god kunnskap og erfaring om golf, som i tillegg har 
stor arbeidskapasitet og erfaring fra større arrangementer. I OK bør det også sitte personer fra 
arrangørklubbens styre og administrasjon slik at alle planer og beslutninger er godt forankret i klubbens 
ledelse. De må også ha god innsikt i klubbens virksomhet og ressurser. Head Pro og Head Greenkeeper må 
også knyttes til OK på et tidlig tidspunkt. Man må på et tidlig tidspunkt få oversikt over antallet 
funksjonærer og oppgaver som kreves for å gjennomføre turneringen. 
 
NGF kan oppnevne en representant i OK etter behov. OK har det overordnede ansvaret for planlegging og 
koordinering av alle aktivitetene under turneringen, mens turneringskomiteen (som er oppnevnt til 
turneringen) har det sportslige ansvaret (regel 33). Turneringsleder sitter derfor også i OK. 

2.21 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. 

2.22 Premiering i forbundsturnering 

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. 

2.23 Påmelding til forbundsturnering 

Påmeldingen er bindende og det er spillerens ansvar å melde seg på innen påmeldingsfristen. 
Dersom ikke annet er nevnt i invitasjonen/bestemmelsene skal påmelding være gjort i GolfBox senest innen 
påmeldingsfristen. Til forbundsturneringer skal spillere også gi arrangøren tilgang til kontaktinformasjon, 
samt sikre seg at oppgitt informasjon er korrekt. Spillere som ikke har gitt arrangøren tilgang til 
kontaktinformasjon kan strykes fra deltagerliste ettersom arrangøren ikke kan komme i kontakt med 
spilleren. Se også punktet avmelding/strykning til forbundsturnering. 
 
NB! Klubbene kan ha egne bestemmelser for påmelding til Pink Cup. 
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I turneringsbestemmelsene skal det angis startfeltets maksimale størrelse og det skal angis om påmeldinger 
etter fristen godtas eller ikke.  

2.24 Resultat – forbundsturnering offisielt avsluttet 

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

2.25 Røykeforbud i forbundsturneringer 

Under en fastsatt runde er det forbudt for spiller/caddie å røyke. 

Straff for brudd på bestemmelsen: 

Første forseelse:  Advarsel. 

Andre forseelse:  Spilleren og/eller caddien kan rapporteres til NGFs Disiplinær- og Sanksjonsutvalg.  

2.26 Røyking og snusing i forbundsturnering for juniorer 

I forbundsturnering for juniorer er det forbudt for spiller/caddie å røyke eller å bruke snus under en fastsatt 
runde. 

Straff for brudd på bestemmelse: 

Første forseelse:  Advarsel. 

Andre forseelse:  Diskvalifikasjon.  

NGF oppfordrer klubbene å legge inn punktet i sine bestemmelser for lukkede- og åpne klubbturneringer for 
juniorer. 

2.27 Scorekort innlevering i forbundsturnering 

Straks etter en runde i slagspill skal spilleren innlevere sitt scorekort iht. regel 6-6b til ”scorekortmottaket”. 
Scorekortet anses levert når spilleren går fra/ut av scorekortmottaket. 

2.28 Scorekortmottak i forbundsturnering 

Scorekortmottak 
Det skal organiseres et bemannet scorekortmottak hvor spiller og markør umiddelbart etter avsluttet runde 
skal kontrollere, signere og levere sine scorekort til TK. Scorekortmottaket skal være merket, skjermet mot 
andre spillere, publikum og annen trafikk. Scorekortmottaket skal ikke bemannes av turneringens deltagere 
eller deres caddier. Scorekortet anses levert når spilleren går fra/ut av scorekortmottaket. 

Dersom det startes fra to utslagssteder bør det i scorekortmottaket være plass til to grupper når det 
kommer spillere inn samtidig fra både green 9 og 18. 

2.29 Spilleavbrudd. Gjenopptagelse av spill i forbundsturnering 

(Anmerkning til regel 6-8b, side 158 i Regelboken.) 
 
Øyeblikkelig stopp av spill (farlige situasjoner): ett langt sirenestøt 
Stopp av spill (kan spille ferdig hullet):  tre korte sirenestøt, gjentatte ganger 
Gjenoppta spill:     to korte sirenestøt, gjentatte ganger 
Straff for brudd på bestemmelsen - diskvalifikasjon 

2.30 Spillehastighet og regler for tidtaking i forbundsturnering 

Denne bestemmelse gjelder ikke unødvendig forsinkelse (henting av gjenglemte køller, trene på putting 
mellom spill av to hull og lignende når det forsinker spillet) hvor strafferammen vil være som angitt i regel 
6-7. Tillatt spilletid for en runde inklusive tid til kontroll og innlevering av scorekort skal være oppgitt før 
runden, regel 6-7, anmerkning 2. 
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Hvis det ikke er formildende omstendigheter benyttes det tidtaking for en gruppe som ikke holder sin 
posisjon i startfeltet. En gruppe er ute av posisjon når den ikke er innenfor angitt tidspunkt på tidsskjemaet 
og i tillegg er mer enn startintervallet bak gruppen foran. 

Når det er en spillers tur til å spille skal han ikke bruke mer enn 40 sekunder. Spilleren kan bruke inntil 10 
sekunder ekstra dersom han er den første i gruppen til å slå: 

a) ut på et par 3 hull 

b) innspillet til en puttinggreen 

c) en chip eller putt 

Straff for brudd på bestemmelsen: 

   Slagspill  Matchspill 

Første forseelse: advarsel  advarsel 

Andre forseelse  ett straffeslag  tap av hull 

Tredje forseelse  to straffeslag  tap av hull 

Fjerde forseelse  diskvalifikasjon  diskvalifikasjon 

Anmerkning: Tidtaking starter i det øyeblikk en dommer anser at det er spillerens tur til å spille. En advarsel 
vil gjelde for hele runden selv om gruppen kommer tilbake i posisjon. 

I enkelttilfeller kan tidtaking benyttes på en individuell spiller, eller to spillere i en gruppe på tre i stedet for 
hele gruppen. 

Det aktuelle tidsskjemaet bør settes opp på informasjonstavlen. 

Se også vedlegg 1 for prosedyre ved tidtaking i slagspill. 

2.31 Spilleoppsett og pauser i forbundsturneringer 

a) Det skal benyttes 10 minutters startintervaller. Spilleoppsettet kan ha noen ”starter´s time” for å unngå 
forsinkelser. 

b) Det skal normalt være én times pause for spillerne mellom spill av fastlagte 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 mulig skal spillere fra samme klubb ikke spille sammen. Hvis forholdene ligger til rette for det, 
bør arrangøren vurdere start fra to utslagssteder (1. og 10.). Antall spillere fordeles i to grupper som 
starter fra hvert sitt utslagssted. I påfølgende runde skal gruppene bytte utslagssted. Det bør også 
vurderes start fra to utslagssteder i finalerunde. 

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

e) Spillere fra forskjellige klasser skal ikke trekkes i samme gruppe. 

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. 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. 
 
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. 
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2.32 Spillernes representant i forbundsturnering 

I forbundsturneringer kan NGFs turneringsansvarlige oppnevne en spillerrepresentant som kan fremlegge 
forhold av betydning for turneringen til TK. Denne representanten skal oppnevnes før 1. runde starter, og 
kontaktinformasjon skal være slått opp på oppslagstavlen. TKs avgjørelse er endelig. 

2.33 Startkontingent i forbundsturnering 

Startkontingent skal være innbetalt innen fristen angitt i turneringens bestemmelser og i henhold til de 
retningslinjer som er angitt i turneringens bestemmelser. Dette er en forutsetning for å kunne starte i 
turneringen. 

2.34 Startliste i forbundsturnering 

Startliste 
Endelig startliste trekkes av arrangørklubben og godkjennes av TD, og offentliggjøres normalt senest kl. 
12.00 dagen før turneringens 1. runde. Startliste offentliggjøres i GolfBox. Startlisten kan også 
offentliggjøres på klubbens hjemmesider og på tavler ved klubbhuset. 

En person i klubben må til enhver tid være ansvarlig for eventuelle forandringer på deltagerlisten, og 
innkalle eventuelle reserver etter samråd med TD. Klubben skal bruke ett (1) telefonnummer for alle 
henvendelser angående turneringen og dette telefonnummeret skal opplyses i invitasjonen. 

2.35 Transport i forbundsturnering (se sidene 159-160) 

Spillere må ikke sitte på med noe form for transportmiddel under en fastsatt runde uten at dette er 
godkjent av turneringskomiteen.  

For varig skade, sykdom eller funksjonshemming gis dispensasjon, forutsatt at spilleren er klassifisert. 

Straff for brudd på bestemmelsen: 

Første forseelse:  Matchspill – Stillingen justeres ved å trekke fra ett hull     
   Slagspill – To slag. 

Andre forseelse:  Diskvalifikasjon. 

Se også regelboken sidene 159-160. 

Anmerkning: Turneringskomiteen eller dommere kan transportere en spiller når de finner det nødvendig. 

Ved første forseelse i Stableford-konkurranser gjøres fradrag på to Stableford-poeng fra sluttresultatet. 
Andre forseelse: Diskvalifikasjon. 

2.36 Turneringskomité i forbundsturnering 

Til alle forbundsturneringer skal det oppnevnes en Turneringskomité (TK) (regel 33) bestående av minimum 
tre personer:  
– Tournament Director (TD, leder og oppnevnt av NGF), og 
– Turneringsleder (TL, oppnevnt av arrangørklubben), og 
– Hoveddommer (HD, oppnevnt av NGF).  
 
I turneringer der det ikke er oppnevnt TD trer et medlem fra arrangørklubben inn i turneringskomiteen.  
 
Dersom det oppstår uenighet i TK, har TD bestemmende myndighet. I en turnering uten TD skal HD ha 
denne myndighet. Ved avgjørende beslutninger i TK må minimum TD, HD og TL være tilstede. 
 
Dersom det oppstår uenighet i TK skal TD ha vetorett.  

Turneringskomiteen er sportslig ansvarlig for turneringen og kun medlemmer av turneringskomiteen kan 
fatte beslutninger relatert til turneringen. Funksjonærer og frivillige som f.eks. startere, scorekortmottak, 

http://www.golfforbundet.no/spiller/spille-golf/golf-for-funksjonshemmede/klassifisering
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forecaddies o.l. er ikke automatisk medlemmer av turneringskomiteen og hvis noen av disse skal ha noen 
myndighet på vegne av turneringskomiteen må dette være klarlagt av turneringskomiteen på forhånd.  
Spørsmål vedr. turneringsbestemmelser, regler o.l. skal kun besvares av turneringskomiteen 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». 
 
TK skal under alle omstendigheter følge golfreglene til fulle. TK må ha siste versjon av regelboken i tillegg til 
«Decisions on the Rules of Golf», som inneholder tolkninger av 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 
regler til punkt og prikke til enhver tid. Ved å unnlate å følge reglene kan det skapes presedens og 
feiltolkninger om reglene over tid. 

2.37 Turneringssekretariatet i forbundsturnering 

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. 
 
NB! Scorekort, eventuelt tillegg til lokale regler angitt på Regelkortet og flaggplasseringskart deles normalt 
ut av starter. 

2.38 Usportslig opptreden i forbundsturnering – 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 turneringsledelsen 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/


 
 
 

21. mars 2018 Side 20 av 26 

 
 

(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 TK. 

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 TK diskvalifisere spilleren uten advarsel. En gitt advarsel gjelder for hele konkurransen. 

 
Anmerkning: Så langt det ikke er i strid med klubbens egne regler for disiplinærsaker, kan og bør klubbens 
Turneringskomité forholde seg til usportslig opptreden og håndheve disiplinærforføyninger etter tilsvarende 
bestemmelser som de som gjelder for forbundsturneringer, med klubbens styre som klageinstans. 
 
 
 
Kontaktinfo til NGF vedr. turneringer: 
Norges Golfforbund, 0840 Oslo 
turnering@golfforbundet.no 
Telefon: 21 02 91 50  

mailto:turnering@golfforbundet.no
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Vedlegg 1 – Prosedyre ved tidtaking i slagspill 
 
Spilletid for en runde 
Tillatt spilletid for en runde inklusive tid til kontroll og innlevering av scorekort skal være oppgitt før runden 
- regel 6-7, anmerkning 2. Dersom det foreligger et tidsskjema for banen er det for hvert hull angitt 
maksimum spilletid basert på hullets lengde og vanskelighet.  Hvis det ikke er formildende omstendigheter 
benyttes det tidtaking for en gruppe som ikke holder sin posisjon i startfeltet. 
 
Denne bestemmelse gjelder ikke unødvendig forsinkelse (henting av gjenglemte køller, trene på putting 
mellom spill av to hull og lignende når det forsinker spillet) hvor strafferammen vil være som angitt i regel 
6-7. 
 
Ute av posisjon 
En gruppe er ute av posisjon når den ikke er innenfor angitt tidspunkt på tidsskjemaet og i tillegg er mer 
enn startintervallet bak gruppen foran. 
 
Prosedyre for tidtaking i slagspill 
Når en gruppe er ute av posisjon skal en dommer avgjøre om det skal foretas tidtaking eller ikke. I en slik 
avgjørelse skal dommeren ta hensyn til eventuelle formildende omstendigheter som dommeravgjørelser 
som har tatt lang tid, mye leting, spill på feil ball, dropping ved uspillbar ball og lignende samt hvor mye 
gruppen er ute av posisjon. 
 
Hvis det avgjøres at det skal benyttes tidtaking, skal det tas tid på alle spillerne i gruppen. Dommeren skal 
informere spillerne om at de er ”ute av posisjon” og at tidtaking foretas. Han skal også spørre om de 
kjenner bestemmelsen for spillehastighet og straffen for brudd på bestemmelsen. 
 
Når det er en spillers tur til å spille skal han ikke bruke mer enn 40 sekunder. Spilleren kan bruke inntil 10 
sekunder ekstra dersom han er den første i gruppen til å slå: 

a) ut på et par 3 hull 

b) innspillet til en puttinggreen 

c) en chip eller putt 
 
Straff for brudd på bestemmelsen: 

   Slagspill  Matchspill 

Første forseelse  advarsel  advarsel 

Andre forseelse ett straffeslag  tap av hull  

Tredje forseelse to straffeslag  tap av hull 

Fjerde forseelse diskvalifikasjon  diskvalifikasjon 
 
Anmerkning: Tidtaking starter i det øyeblikk en dommer anser at det er spillerens tur til å spille. Tidtakingen 
opphører når gruppen er tilbake i posisjon.  
 
I enkelttilfeller kan tidtaking benyttes på en individuell spiller, eller to spillere i en gruppe på tre i stedet for 
hele gruppen. 

Hvis en gruppe er ute av posisjon mer enn én gang under en runde skal ovennevnte prosedyre gjentas i 
hvert tilfelle, men en advarsel vil gjelde for hele runden selv om gruppen har kommet tilbake i posisjon. 
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Vedlegg 2 – NGFs anbefalte lokale regler 2018 

 
NGFs anbefalte lokale regler 2018 
(når disse har aktualitet) 
 
Vedtatt av NGFs styre 21. mars 2018 
 
Utenfor banen (Regel 27-1) 
Hvite staker, hvite plater, hvite streker, gjerder, veier, mur eller vegger definerer banens grenser. 
Anmerkning: 
a) Når utenfor banen defineres av hvite staker eller gjerdestolper (ekskl. vinklede støttepinner) gjelder 

linjen på innsiden av disse staker eller stolper på bakkenivå som banens grenser. En ball er utenfor 
banen når hele ballen ligger på eller utenfor en slik linje. 

b) Når det finnes en hvit linje er det den som definerer utenfor banen. En ball er utenfor banen når hele 
ballen ligger på eller utenfor en slik linje. 

c) Ball som krysser vei merket med utenfor banen og som blir liggende på andre siden av veien er utenfor 
banen, selv om ballen ligger på banen. 

 
Vannhindre (Inklusive sidevannhindre) (Regel 26) 
Vannhinder defineres av gule merker/staker og/eller linjer.  
Sidevannhinder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.  
Der både merker/staker og linjer finnes, er det linjen som definerer grensen. 
 
Anmerkning – Droppesoner for vannhindre 
Der det finnes droppesoner for vannhindre kan spilleren i) fortsette etter regel 26-1, eller ii) som en 
tilleggsmulighet, med ett straffeslag, droppe en ball i droppesonen (som er nærmest det punkt hvor den 
opprinnelige ballen krysset grensen til hinderet) (sidene 152-153).  
For bestemmelser om dropping og omdropping av en ball i droppesonen, se anmerkning på sidene 152-
153. 
 
Unormale grunnforhold, grunn under reparasjon (Regel 25-1) 
a. Alle områder som er identifisert med blå merker/staker og/eller med hvit linje eller som på annet sett 

er angitt som GUR. 
b. Steinfylte dreneringsgrøfter. 
c. Fjell i dagen på kortklippet område. 
d. Skader i bunker forårsaket av rennende vann. Fritak gis kun for ballens leie. 
e. Skjøter mellom skåret torv på spillefeltet. Fritak gis kun for ballens leie (side 145). 
f. Maurtuer på spillefeltet defineres som GUR. 
g. Malte avstandsmerker på kortklippet område på spillefeltet, samt malte merker foran og bak 

puttinggreenen, kun fritak for ballens leie og planlagt sving.  
 
Grunn under reparasjon med spilleforbud (Regel 25-1) 
Grunn under reparasjon som det ikke er lov å spille fra, er merket med blå staker med hvit topp. Fritak skal 
tas etter regel 25-1.  
 
Plugget ball (Regel 25-2) 
Fritak utvidet til å gjelde hele spillefeltet (sidene 142-143). 
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Flyttbare hindringer (Regel 24-1) 
a. Steiner i bunker. 
b. Gule og røde merkestaker samt blå merkestaker med eller uten hvit topp. 
 
Uflyttbare hindringer (Regel 24-2) 
a. Når uflyttbare hindringer utvides med en hvit linje anses denne linjen og området innenfor å være en 

del av den uflyttbare hindringen og ikke grunn under reparasjon. 
b. 150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker. 
c. Trær med støttepinner eller annen beskyttelse/merking. 
d. Hvite merkestaker mellom hull___ og hull___ gjelder ved spill på hull___. Ved spill på andre hull er 

disse merkestakene uflyttbare hindringer. 
 
Modifisert unntak til regel 6-6d (ny 1. januar 2018) 
Unntak: Hvis en konkurrent leverer en score på noe hull lavere enn faktisk brukt fordi han har unnlatt å 
inkludere ett eller flere straffeslag som, før han leverer sitt scorekort, ikke visste at han hadde pådratt seg, 
blir han ikke diskvalifisert. I slike tilfeller pådrar konkurrenten seg straffen bestemt i den gjeldende regelen, 
men det er ingen tilleggsstraff for brudd på regel 6-6d. Dette unntaket gjelder ikke når den gjeldende 
regelen er diskvalifikasjon fra konkurransen. 
 
Flytting av en ball ved et uhell på en puttinggreen 
Reglene 18-2, 18-3 og 20-1 er modifisert som følger: 
Når en spillers ball ligger på puttinggreenen, er det ingen straff hvis ballen eller ballmarkøren ved et uhell 
blir flyttet av spilleren, hans partner, hans motspiller, eller noen av deres caddier eller utstyr. 
 
Den flyttede ballen eller ballmarkøren må legges tilbake som foreskrevet i reglene 18-2, 18-3 og  
20-1. 
Denne lokale regelen gjelder bare når spillerens ball eller ballmarkør ligger på puttinggreenen og enhver 
flytting skjer ved et uhell. 
 
Anmerkning: Hvis det er fastslått at spillerens ball på puttinggreenen ble flyttet som et resultat av vind, 
vann eller noen annen naturlig årsak slik som gravitasjon, må ballen spilles som den ligger fra sin nye 
posisjon. En ballmarkør flyttet under slike forhold, legges tilbake. 
 
Skåret torv på puttinggreen 
På puttinggreen har skåret torv samme status som gamle hullplugger og kan repareres iht. regel 16-1c. 
 
Midlertidig uflyttbar hindring (sidene 147 – 149) 
Anmerkning: På spillefeltet, når en spillers ball ligger i, på eller under en midlertidig uflyttbar hindring eller 
så nær hindringen at dette påvirker spillerens slagstilling eller planlagte sving og spilleren tar fritak, kan 
spilleren benytte noen av alternativene i reglene, eller om droppsoner er markert, som et ekstra alternativ, 
droppe ballen uten straffeslag i nærmeste droppesone. 
 
Luftledning 
Hvis ballen treffer en luftledning på hull___, eller tilhørende stolpe(r) inkludert festeanordninger som står 
på banen, skal slaget annulleres og spilleren må spille en ball så nær som mulig fra punktet der den 
opprinnelige ballen ble spilt i henhold til regel 20-5 (slå neste slag fra stedet der forrige slag ble slått). 
 
(Hvis komitéen mener at stolpe(r) ikke påvirker spill av et hull kan den stryke «eller tilhørende stolpe(r) 
inkludert festeanordninger som står på banen», eller angi dette på annen måte i lokale regler – se forøvrig 
Decision 33-8/13).  
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Droppesone(r) ved vannhindre 
Hvis en ball er i eller det er kjent eller så godt som sikkert at en ball som ikke har blitt funnet er i 
vannhinderet (spesifiser området), kan spilleren: 
(i) fortsette etter regel 26-1, eller 
(ii) som en tilleggsmulighet, med ett straffeslag, droppe en ball i droppesonen. 
 
Droppesone(r) ved GUR-område 
Når ballen ligger i eller er mistet i grunn under reparasjon på hull___ og spilleren velger fritak etter regel 25-
1b eller c, kan spilleren velge å ta fritak på vanlig måte etter regelen eller å droppe en ball i nærmeste 
droppesone til der ballen ligger eller antas å ligge.  
 
Miljøvernområde i vannhindre 
Området på hull___ merket med røde (gule) staker med grønn topp, er miljøvernområde som det ikke er 
lov å spille fra. Fritak skal tas etter regel 26-1. 
 
Miljøvernområde på spillefeltet 
Området på hull___ merket med blå staker med grønn topp, er miljøvernområde som det ikke er lov å spille 
fra. Fritak skal tas etter regel 25-1. 
 
Bunker(e) merket med blå staker 
Bunker(e) på hull___ merket med blå staker er en del av spillefeltet. Fritak uten straff kan tas etter regel 25-
1b(i).   
 
Ballplassering 
En ball som ligger på et kortklippet område på spillefeltet (eller spesifiser et mer begrenset område, for 
eksempel på hull 6), kan løftes uten straff og rengjøres. Før ballen løftes må spilleren merke ballens 
posisjon. Etter at ballen er løftet, må han plassere den på et punkt innenfor (spesifiser et område, f.eks. et 
scorekort, 15 cm, en køllelengde, e.l.) og ikke nærmere hullet enn der den opprinnelig lå, som ikke er i et 
hinder og ikke på en puttinggreen.  
En spiller kan bare plassere sin ball én gang og den er i spill når den er plassert (regel 20-4). Hvis ballen ikke 
blir liggende på punktet der den er plassert, gjelder regel 20-3d. Hvis ballen blir liggende på punktet der den 
er plassert og senere flytter seg, er det ingen straff og ballen må spilles som den ligger, med mindre 
bestemmelsene i en annen regel gjelder. 
Hvis spilleren unnlater å markere ballens posisjon før den løftes, flytter ballmarkøren før ballen er tilbake i 
spill eller flytter ballen på en annen måte, som f.eks. å rulle den med en kølle, pådrar han seg en straff på 
ett slag. 
 
Anmerkning: ”Kortklippet område” betyr ethvert område på banen, inklusive stier gjennom roughen, 
klippet i fairwayhøyde eller kortere. 
 
*Hvis spilleren pådrar seg den generelle straff for brudd på denne lokale regelen, ilegges ingen tilleggsstraff 
etter denne lokale regelen. 
 

STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL: 
Matchspill – Tap av hull. Slagspill – To slag. 

 
Utstyr for avstandsmåling (Regel 14-3) 
(Spesifiser som passende tekst, f.eks.: I denne turneringen – eller – For alt spill på denne banen, etc.) kan en 
spiller motta informasjon om avstander ved bruk av utstyr for avstandsmåling. Hvis en spiller under en 
fastsatt runde bruker utstyr for avstandsmåling til å beregne eller måle andre forhold som kan påvirke hans 
spill (f.eks. høydeforskjeller, vindstyrke, etc.) har spilleren brutt regel 14-3. 
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Anmerkning: Multifunksjonelt utstyr, slik som en smarttelefon eller PDA, kan bli brukt som utstyr for 
avstandsmåling, men må ikke bli brukt til å måle eller beregne andre forhold som hvis det gjøres, vil være et 
brudd på regel 14-3 (side 181). 

 
 

STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL: 
Matchspill – Tap av hull. Slagspill – To slag. For påfølgende brudd – Diskvalifikasjon. 

Hvis regelbruddet skjer mellom spill av to hull, gjelder straffen for neste hull. 

 
 
LOKALE BESTEMMELSER 
 
Vannhindre – sidevannhindre 
Vannhindre som ikke er merket, anses som sidevannhindre. 
 
 

 

 


