Bestemmelser for NGFs utmerkelser
Sist revidert av NGFs styre 22.01.2017

Norges Golfforbunds utmerkelser:
1. Hederstegn
2. Fortjenestemerke
3. Elitemerke

Hederstegn
Norges Golfforbunds Hederstegn kan tildeles personer som på en særlig fortjent måte har
virket til fremme av norsk golfsport, eller ytet golfsporten spesielt betydningsfulle tjenester.
Forslag om tildeling skjer til NGFs styre. Klubbenes styrer, leder av tingvalgte
komiteer/utvalg eller NGFs administrasjon kan komme med slik anbefaling. Hederstegnet
utdeles på golfting eller ledermøte etter enstemmig beslutning av forbundets styre.
Innehaver av Hederstegn tildeles NGF-kort (introduksjonskort) etter gjeldende bestemmelser,
samt merke og diplom.
Utmerkelsen er nummerert og føres opp på liste med nummer og navn. Oversikt over
merkeinnehavere skal føres av NGFs administrasjon.

Fortjenestemerket
Norges Golfforbunds Fortjenestemerke kan tildeles personer som har nedlagt et mangeårig
betydningsfullt arbeid for golfsporten, fortrinnsvis innenfor sentrale verv eller verv innenfor
internasjonalt arbeide. Fortjenestemerket kan unntaksvis tildeles personer som har gjort en
spesiell innsats for golfidretten, selv om dette har vært av kortere varighet.
Forslag om tildeling skjer til NGFs styre. Klubbenes styrer, leder av tingvalgte
komiteer/utvalg eller NGFs administrasjon kan komme med slik anbefaling.
Fortjenestemerket utdeles av forbundets styre på golfting eller ledermøte.
Innehaver av Fortjenestemerket tildeles merke og diplom.
Utmerkelsen er nummerert og føres opp på liste med nummer og navn. Oversikt over
merkeinnehavere skal føres av NGFs administrasjon.
Veiledende poengberegning gjelder som underlag for tildeling av NGFs Fortjenestemerke:
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Forbundsverv
 President
10 poeng per år
 Styremedlem
6 poeng per år
 Varamedlem til styret
5 poeng per år
 Leder av komité, utvalg, faggruppe
eller styret i Norsk Golf
3 poeng per år
 Medlem av komité, utvalg, faggruppe
eller styret i Norsk Golf
2 poeng per år
 Varamedlem av komité, utvalg eller
Styret i Norsk Golf
1 poeng per år
 TD
3 poeng per år
 Forbundsdommer
2 poeng per år
 Faggruppe slope, teamleder
4 poeng per år
 Internasjonalt verv
1 – 5 poeng per år avhengig av verv

Ressurspersoner/andre verv
 Rating team
 NGF dommer

2 poeng per år
1 poeng per år

Poengkrav for tildeling av merke
50 poeng. Fortjenestemerket kan også utdeles basert på skjønn.

Elitemerket
Poengberegning for elitemerket:
Norges Golfforbunds elitemerke kan tildeles spillere som har oppnådd 25 poeng gjennom
resultater i nasjonale og internasjonale konkurranser. Spiller som mottar elitemerket fra og
med år 2001, vil motta merke og diplom, men ikke lenger NGF-kortet. Sistnevnte beslutning
har ikke tilbakevirkende kraft.
Veiledende poengberegning gjelder som underlag for tildeling av NGFs Elitemerke
(plassering/poeng):
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Turnering/Mesterskap
Nordisk mesterskap, individuelt *

Nordisk mesterskap, lag *
Åpne internasjonale slagmesterskap og EMkvalifisering *

Andre åpne internasjonale slagkonkurranser.
Må godkjennes av NGF sentralt i hvert enkelt
tilfelle *
* For tilsvarende juniorturneringer (junior/youth)
tildeles halv poengsum.
NM herrer og damer

Junior-NM, herrer og damer
Order of Merit Norges Cup herrer og damer
Order of Merit Junior Tour gutter og jenter
EM, ball 1
Halverte matcher gir halv poengsum
For tilsvarende juniormatcher i EM samt offisielle
landskamper herrer og damer.

Plassering
1
2
3
1
2
1
2
3
4
5
1
2
3
4

Poeng
4
2
1
4
1
6
4
3
2
1
4
3
2
1

1
2
3
1
1
2
1
2
Seier single
Seier foursome

4
2
1
2
2
1
1
0,5
2
1

Seier single
Seier foursome

1
0,5

Halverte matcher gir halv poengsum.
For tilsvarende matcher i ball 2 gis halv poengsum.
Ingen tildeling i ball 3.
Deltagelse i kontinentmatcher
VM lag vurderes spesielt. Seier kvalifiserer til
elitemerket.
Andre internasjonale prestasjoner vurderes og
godkjennes av NGF sentralt i hvert enkelt tilfelle.
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Andre oppmerksomheter
Baneåpning
Ved offisiell åpning av godkjent permanent bane utdeles skjold. *
Jubileum
Klubb som oppnår 25, 50 eller 75 år tildeles Norges Golfforbunds skjold.* Ved andre jubileer
gis normalt ikke offisiell gave fra NGF.
Endringer
Endringer i disse bestemmelsene gjøres av NGFs styre.
* Forutsetter at NGF mottar invitasjon/gjøres kjent med hendelsen i tilstrekkelig god tid på
forhånd.
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