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Endelig Order of Merit Srixon Tour og Garmin Norgescup 2017 

Norsk idrett er opptatt av dopingproblematikken både innenfor toppidretten og som 

samfunnsproblem. I den forbindelse er det nå stilt krav til at alle særforbund skal ta sin del av 

ansvaret.  

I 2017 ble det innført et nytt sertifiseringsprogram, og innen 2019 skal alle særforbund ha startet 

prosessen med å bli «Rent Særforbund» gjennom Antidoping Norges program. For å kunne bli 

sertifisert som Rent Særforbund må forbundet gjennom alle stegene i prosessen:  

1. Det skal foreligge et styrevedtak. 

2. Det skal være en tydelig policy. 

3. Det skal utarbeides en handlingsplan. 

4. Det skal utarbeides en beredskapsplan. 

NGF har nå gjennomgått alle stegene og venter nå på å bli sertifisert.  

Styret gjorde i 2017 et styrevedtak, og policyen er «REN GOLF – idrett uten snarveier» som både 

beskriver kort og tydelig NGFs holdning til doping og samtidig tar opp verdispørsmålet om juksing. 

Et av de viktigste punktene i handlingsplanen er å påse at utøvere har satt seg inn i gjeldende regler. I 

den forbindelse ble det i nye turneringsbestemmelser for Srixon Tour (eldste klasse) og Garmin 

Norgescup 2017 innført krav om at utøvere som ønsket å forbli på Order of Merit etter endt sesong 

måtte gjennomføre Antidoping Norges «Ren Utøver» moduler. 

I bestemmelsene for Srixon Tour 2017 heter det: 

Ren Utøver  

En forutsetning for å få en plassering på OoM 2017 totalt i U19 klassene er at man har gjennomført 

Antidoping Norge sitt e-læringsprogram «Ren Utøver» på www.renutover.no før siste turnering er 

avsluttet. 

I bestemmelsene for Garmin Norgescup 2017 heter det: 

Ren Utøver  

En forutsetning for å få en plassering på Garmin Norgescup OoM totalt 2017 er at man har 

gjennomført Antidoping Norge sitt e-læringsprogram «Ren Utøver» på www.renutover.no før siste 

turnering er avsluttet.   

NGF har i tillegg informert om bestemmelsen på spillermøter. Før sesongavslutning skal alle som ikke 

var registrert med gjennomført program ha fått en skriftlig oppfordring til oppgitt e-postadresse i 

GolfBox om å gjøre dette.  

Dessverre er det flere utøvere som ikke har gjennomført antidopingprogrammet, og som følge av 

dette har brutt med turneringsbestemmelsen. Disse er nå strøket fra årets Order of Merit lister på 

respektive tourer. 

Se endelig offisiell liste som blir kvalifiseringsgrunnlag for første turnering på Garmin Norgescup og 

første tre turneringer på Srixon Tour i 2018. 

Vedlegg: Oom 


