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Yrkesmässig idrott – definition för golfen
För närvarande råder stark avrådan att arrangera tävling inom alla idrotter, med undantag
för ”yrkesmässig idrott”, enligt Folkhälsomyndigheten (FHM).
I detta dokument hittar du idrottens definition om vad yrkesmässig idrott är, samt Svenska
Golfförbundets (SGF) definition som gäller specifikt för golfen.

Riksidrottsförbundets definition av yrkesmässig idrott
Riksidrottsförbundet (RF) har i dialog med FHM tagit fram följande definition av
yrkesmässig idrott:
1. Idrott för sådan utövare där idrottsutövningen är den huvudsakliga sysselsättningen.
2. Utövaren befinner sig på nationell eller internationell elitnivå för seniorer.
Båda kriterierna måste uppfyllas av en majoritet av startfältet för att tävlingen ska få
genomföras. Vilken inkomst utövaren har från sin idrottsutövning har enligt definitionen
ingen betydelse.
Följande är inte yrkesmässig idrott:
•
•

En person lägger merparten av sin fritid på idrottsutövning
Utövaren har ambitionen att nå nationell eller internationell elitnivå

Läs definitionen i sin helhet hos RF ➤

SGF:s definition av yrkesmässig idrott inom golf
SGF har beslutat att nationell elit på seniornivå ska definieras som topp 200 på SGF Golf
Ranking Herrar 22 år och uppåt och topp 75 på SGF Golf Ranking Damer 22 år och uppåt.
SGF:s bedömning är också att dessa spelare har golf som huvudsaklig sysselsättning. Det har
ingen betydelse vilken spelarkategori spelaren tillhör (AM, REAM, NA, eller PGA).

Tourer och tävlingar som räknas som yrkesmässig idrott
MoreGolf Mastercard Tour och Nordic Golf Tour som högsta nivåer i Sverige räknas per
definition som yrkesmässig idrott.
För Future Series och Övriga tävlingar med prispengar krävs prövning av varje enskild
tävling för att se om startfältet faller inom definitionen av yrkesmässig idrott.

Följande förutsättningar gäller
Tävlingar med prispengar (Future Series och Övriga tävlingar med prispengar) kan
genomföras under följande förutsättningar:
•

•

Vid herrtävling: Minst 51 % av startfältet vid anmälningstidens utgång är topp 200 på
SGF Golf Ranking Herrar av de spelare som är födda 1999 eller tidigare (fyller 22 år
eller mer i år).
Vid damtävling: Minst 51 % av startfältet vid anmälningstidens utgång är topp 75 på
SGF Golf Ranking Damer av de spelare som är födda 1999 eller tidigare (fyller 22 år
eller mer i år).

Resten av startfältet kan bestå av spelare som är kvalificerade enligt deltagarvillkoren för
den specifika tävlingen oavsett vilken spelarkategori en spelare tillhör (AM, REAM, NA, eller
PGA), inklusive juniorer från 13 år och uppåt.

Förtydligande gällande utländska spelare
Utländska spelare räknas inte med i de 51 % som krävs vid kontrollen mot SGF Golf Ranking.
Exempel: Efter uttagning enligt deltagarvillkoren är det 150 spelare i startfältet, varav 100
svenska spelare och 50 utländska spelare. Kontrollen mot SGF Golf Ranking görs på de 100
svenska spelarna, där minst 51 (= 51 %) ska uppfylla kravet på topp 200 herr/topp 75 dam av
de spelare som är födda 1999 eller tidigare enligt ovan. Om detta uppfylls är tävlingen
godkänd och kan spelas med samtliga 150 spelare.

Startfältets storlek
Start från en tee är ett krav under rådande omständigheter. Arrangören måste anpassa
startfältet (maximalt antal deltagare) efter detta. Startfältets storlek får inte ändras efter
anmälningstidens utgång.

Anmälningstidens utgång
SGF rekommenderar att anmälningstidens utgång är två veckor före första tävlingsdag. Detta
för att ge spelarna skälig framförhållning. Arrangörer är fria att lägga detta ännu tidigare.
Tävlingsledningen kan ta emot efteranmälningar under förutsättning att en majoritet av
startfältet bedriver yrkesmässig idrott.

Tävlingens genomförande
Om startfältet uppfyller kriterierna för yrkesmässig idrott kan tävlingen spelas, under
förutsättning att den genomförs enligt gällande råd och riktlinjer för att minimera
smittspridningen.
•
•

Se manualen för Future Series
Se manualen för Övriga tävlingar med prispengar

