Regler for Introduksjonskort og
kort for merkeinnehavere
Sist revidert av NGFs styre 02.11.2021.
Formål:
NGFs Introduksjonskort (NGF-kort) utstedes av NGF for de personer i Norge som omfattes av
ordningen. Kortet er delvis et praktisk hjelpemiddel for sentrale personer i klubber og forbund som
har behov for å befare, kontrollere, omgås, få inspirasjon og lære av hverandre og delvis en takk for
den frivillige innsats som nedlegges.
Kort for merkeinnehavere finnes i to versjoner, ett for innehavere av NGFs hederstegn og ett for
innehavere av NGFs elitemerke. Hederstegn kan tildeles personer som på en særlig fortjent måte har
virket til fremme av norsk golfsport, eller ytet golfsporten spesielt betydningsfulle tjenester.
Elitemerke har siden starten i 1935 blitt tildelt spillere som etter vedtatte bestemmelser har samlet
25 poeng i nasjonale og internasjonale konkurranser. Det er kun spillere som mottok Elitemerket før
2001 som mottar kortet.
Skatteregler:
Fra og med 1.1.2019 er skattereglene rundt innrapportering av naturalytelser endret, slik at NGF (på
lik linje med alle andre arbeidsgivere) har plikt til å innrapportere verdien av golfrunder som spilles
med introduksjonskortet når disse totalt overstiger kr 8000,-. Den som benytter introduksjonskortet,
må selv holde oversikt over verdien av de rundene som spilles. Det er ordinær omsetningsverdi som
skal legges til grunn, dvs. hva koster akkurat denne runden hvis du hadde betalt ordinær greenfee.
Når verdien totalt overstiger kr 8000,- skal NGF informeres, slik at overskytende beløp kan
innrapporteres til skattemyndighetene. Det er tilstrekkelig om NGF får informasjonen om eventuell
bruk over kr 8000,- etter 1. november, men før 30. november.
Kortet gir fritt spill på bane etter nedenstående bestemmelser.
1. Introduksjonskort
1.1 Kort som gjelder spill i Norge, kan utstedes til:
• Styreleder og en av klubbenes øvrige tillitsvalgte i golfklubber tilsluttet NGF, eller inntil to
medlemmer utpekt av klubbens styre.1
• Forbundsstyret med komité- og utvalgsmedlemmer, faggrupper, sloperating team samt
tidligere forbundspresidenter.
• Inntil 40 lovende elitespillere prioritert av NGF.
• Forbundsdommere, NGF-dommere og teknisk delegerte.
• Profesjonelle turneringsspillere etter beslutning av NGF.

1

Klubb med bane som berettiger til slope tildeles to kort. Klubb med bane som ikke berettiger til slope og klubb med status
Treningsanlegg (KMT) tildeles ikke kort. Ett kort per klubb tildeles også når flere klubber er knyttet til ett og samme anlegg.
Forutsetning for tildeling av kort er at klubben har oppdatert funksjonsinformasjon i GolfBox.

Kortet følger vervet. Dersom en person innehar flere verv/posisjoner som kvalifiserer til
Introduksjonskort, vil kun ett kort bli utstedt. De øvrige kan ikke omdisponeres.
1.2 Bruk av Introduksjonskortet
Introduksjonskortet gjelder en gang i året per klubb i perioden 1. juni-1. november, forutsatt at
kortinnehaveren er medlem av en golfklubb med slopet bane tilsluttet NGF og har gyldig Golfkort.
Kortet kan ikke kreves brukt i forbindelse med turneringer.
Klubben skal kontaktes i forkant. Dette skal gjøres enten ved en telefon eller e-post-henvendelse slik
at dette kan noteres på bookingen. Dersom dette ikke er gjort kan man ikke regne med å få benytte
kortet. Innehaveren skal benytte tildelt digitalt introduksjonskort, og sørge for at runden blir
registrert av klubben. Det kan ikke legges andre tids- eller kvalitetsbegrensninger på bruken av
introduksjonskortet enn de som gjelder for ordinært greenfeespill.
Kortet er beregnet for gjestespill og skal ikke erstatte et medlemskap i en norsk golfklubb.
Misbruk av kortet bør påtales overfor personen det gjelder og rapporteres til NGF.

2. Kort for merkeinnehavere
Innehavere av NGFs hederstegn og elitemerke, sistnevnte mottatt i 2000 eller tidligere, har rett til
kort for merkeinnehavere. Kortet er uten restriksjoner (tidsrom, antall dager og greenfee - som ikke
må forveksles med startkontingent i turnering) og gjelder hele livet, forutsatt at han/hun er medlem
av en golfklubb med bane tilsluttet NGF og har gyldig Golfkort. Kortet er beregnet for gjestespill, og
skal ikke erstatte medlemskap i en norsk golfklubb.
Klubben skal kontaktes i forkant. Dette skal gjøres enten ved en telefon eller e-post-henvendelse slik
at dette kan noteres på bookingen. Dersom dette ikke er gjort kan man ikke regne med å få benytte
kortet.
3. Andre ordninger
NGFs medlemsklubber er ikke forpliktet til å godta andre norske kort enn de som er nevnt i pkt. 1 og
2.
4. Endringer
Endringer i dette regelverk kan gjøres av NGFs styre.

