
TILLEGG TIL REGEL 6-2 I AMATØRREGLENE. 
RETNINGSLINJER FOR MERING AV KLÆR OG UTSTYR M.M. 
 
For profilering av sponsorer i forbindelse med sponsing til forbund og klubber, gjelder følgende 
retningslinjer etter Regel 6-2 (Bruk av navn og bilde) i amatørreglene: 
 
Spillerens navn på golfutstyr, klær og sko (dec. 6-2/13) 
Spillerens navn kan bæres på golfutstyr, klær og sko, som er av en type som normalt omsettes i 
detaljistleddet. Golfutstyr, klær og sko kan ikke, i tillegg til fabrikantens navn/logo, bære 
navn/logo til sponsor, når det bærer spillerens navn. 
 
En golfbag, paraply, golfsko eller klær en spiller som representerer en utdanningsinstitusjon 
benytter, kan bære, i tillegg til fabrikantens navn/logo, spillerens navn og/eller 
utdanningsinstitusjonens navn/logo.  
 
Anmerkning: Spillerens navn kan ikke forekomme mer enn én gang på hvert plagg eller 
golfutstyr. På golfbag og paraply skal spillerens navn ikke overstige 50 cm i omkrets (stor 
størrelse). På klær og sko skal spillerens navn på hvert plagg ikke overstige 22 cm i omkrets 
(liten størrelse). 
 

1. Golfbager 
 
a) Individuelt (dec. 6-2/14) 
Navn på sponsor må ikke forekomme noe sted på golfbager, unntatt hvis sponsoren også er 
fabrikanten. En golfbag kan bære navnet til spilleren, i tillegg til fabrikantens navn/logo, 
forutsatt at spillerens navn ikke overstiger 50 cm i omkrets. 
 
b) Lag (dec. 6-2/15) 
Har laget som representerer forbundet eller klubben en sponsor, kan golfbagene spillerne 
bruker merkes med: 
– lagets navn og merke 
– fabrikantens navn og merke 
– sponsorens navn eller merke (logo) 
Spilleren kan ikke ha sitt eget navn på bagen sammen med sponsorens eller fabrikantens navn 
eller merke. 
 
Anmerkning: Hvis sponsoren ikke er fabrikant av bagen, kan sponsorens navn/logo ikke stå mer 
enn én gang og skal ikke overstige 50 cm i omkrets. 
 
c) Premier 
Sponsorens navn skal ikke forekomme på golfbager gitt i premie i en turnering med sponsor, 
med mindre sponsoren også er fabrikanten. 
 



2. Bagasje tilhørende et lag på reise 
 
Utenfor banen (for eksempel i transitt), kan navnet på lagets sponsor og lagets navn stå på 
varetrekk og annen bagasje tilhørende den enkelte spiller. Slik bagasje kan også være merket 
med spillerens navn i små typer for å identifisere bagasjen. Ved reise til individuelle turneringer 
gjelder punkt 1a). 
 

3. Golfklær (inkl. hodeplagg) 
 
a) Individuelt 
Klær (inkl. golfsko og hodeplagg) gitt av sponsor til individuelle spillere kan kun bære 
fabrikantens merke i liten størrelse og turneringens navn/merke i liten størrelse (hvor 
sponsorens navn/logo kan inngå). 
Klær (inkl. golfsko og hodeplagg) gitt av fabrikanten kan bære både spillerens navn og 
fabrikantens navn/logo, forutsatt at ingen sponsorers navn/logo vises. 
 
Hvis en sponsor av en turnering gir klær til individuelle spillere i en turnering, skal dette gis til 
samtlige, ikke bare utvalgte spillere. 
 
Anmerkning: Spillerens navn må ikke forekomme mer enn én gang på hvert plagg og må ikke 
overstige 22 cm i omkrets. 
 
b) Lag 
Har laget som representerer forbundet eller en klubb sponsor, kan spillerne på laget bære: 
– lagets navn og merke 
– fabrikantens navn eller merke i liten størrelse 
– sponsorens navn eller merke (logo) i liten størrelse 
 
Klærne må være av en type som normalt omsettes i detaljistleddet. Spilleren kan ikke ha sitt 
eget navn på klærne sammen med sponsorens eller fabrikantens navn eller merke. 
 
Anmerkning: En sponsors navn/logo skal ikke overstige en omkrets på 22 cm. Hvert plagg kan 
ha flere sponsorers navn/logoer, forutsatt at den samlede omkretsen til alle sponsorenes 
navn/logoer ikke overstiger 22 cm. 
 

4. Paraplyer 
 
En som spiller individuelt i en turnering kan bære paraply med firmanavn, inkludert navn/merke 
til lagets eller turneringens sponsor eller fabrikanten. Navn/merke må ikke forbindes med lagets 
navn/merke eller enkelte spillere som for eksempel at «N.N. kjører Renault ». 
Spillerens navn, til en som spiller individuelt i en turnering, må ikke forekomme på en paraply 
som bærer et firmanavn, unntatt hvis dette firmaet er produsenten. 
 



5. Caddie vester (Smocks) 
 
Navn på sponsor kan stå på Caddie vester bare hvis de er tilgjengelige for samtlige spillere. 
 

6. Bekjentgjørelser 
 
a) Lag og individuelt 
Sponsorer kan få bekjentgjort sine navn i presse og media, offisielle programmer m.m., samt at 
sponsorens navn kan stå på bannere, flagg, markører på utslagssted og resultattavle, forutsatt 
at klubben hvor turneringen finner sted godkjenner dette. 
 
b) Lag 
Når et lag med sponsor skal delta internasjonalt, kan sponsorens bidrag bekjentgjøres omtrent 
som følger: «NGF takker vår sponsor –firma NN – for støtten til våre spillere som deltar i EM for 
lag». 
 

7. Utstillinger 
 
En sponsor kan vise sine produkter eller sin virksomhet med utstilling på banen (hvis klubben 
godkjenner dette). 
 

8. Fotografier 
 
Fotografier med navn på lagets spillere kan ikke offentliggjøres av sponsoren i reklameøyemed. 
Normal dekning i presse og media er tillatt. 
 

9. Servering 
 
En sponsor kan tilby servering av mat og drikke, men ikke overnatting, for samtlige spillere i en 
turnering. 
 

10. Klær og utstyr gitt til spillere i lagturnering 
 
Spillere som senere deltar individuelt kan i den sammenheng benytte klær og golfbag som er 
mottatt eller benyttet som medlem av et lag og som er merket i overensstemmelse med 
punktene 1 b) og 3b). 


