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Definitioner.
Amatör
Spelare som följer amatörreglerna och som har spelarkategori AM i GIT.
Handicaptävling
Tävling med spelformen matchspel där handicapslag utgår på hål enligt spelarnas
spelhandicap eller tävling med spelformen slagspel (även t.ex. poängbogey eller maxantal slag
(slaggolf)) där deltagarna rangordnas efter antalet slag netto, det vill säga antalet slag brutto
minus spelhandicap. En handicaptävling med prispengar får inte arrangeras.
Icke-amatör:
En spelare som antingen
• är medlem i PGA (PGA) eller,
• är Non-amateur (NA (som ej är medlem i PGA)) eller,
• är under reamatörisering (REAM (som måste följa amatörreglerna för att bli återinsatt
som amatör)).
PGA och NA definieras också som professionella spelare.
Minnespriser
Medaljer, pokaler, plaketter och liknande.
Nyttopriser
Artiklar/föremål/varor som går att köpa i detaljhandeln.
Prispengar
Kontanta priser (till exempel fysisk eller digital valuta, checkar, bankinsättningar, aktier eller
obligationer).
Prisgräns
Det maximala värde på ett pris som en amatör får acceptera.
Reamatörisering
En spelare som är under återinsättning till amatör som har spelarkategori REAM.
Reamatöriseringsperiod
Den tid en spelare är under reamatörisering har spelarkategori REAM i GIT.
Reamatöriserad
En icke-amatör som återinsatts som amatör.
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Scratchtävling
Tävling med spelformen matchspel där deltagarna spelar utan handicap eller tävling med
spelformen slagspel där deltagarna rangordnas efter antalet slag brutto.
Spelarkategorier
Amatör (AM), medlem i PGA (icke-amatör medlem i PGA), Non-amateur (NA (icke-amatör
som ej är medlem i PGA)), och spelare under reamatörisering (REAM).
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Regler.
Regel 1. Syftet med amatörreglerna
Amatörgolf har en lång tradition i spelet golf som inkluderar en historia av tävlingar där
enbart amatörer får delta. Amatörreglerna definierar vem som har rätt att tävla som amatör.
Golf är till stor del ett självreglerande spel som bygger på ärlighet och moral där varje spelare
själv har ett mycket stort ansvar att följa reglerna. Syftet med amatörreglerna är att skydda
spelets integritet och minimera påfrestningen på Regler för golfspel och handicapreglerna.
Amatörreglerna begränsar vilken typ/form av priser (prispengar, nyttopriser, minnespriser)
och värdet på dessa priser som en amatör får acceptera i tävlingar.

Regel 2. Amatör
Alla golfspelare är amatörer så länge de inte:
•
•
•
•
•

accepterar ett pris som inte är tillåtet enligt Regel 3: Priser,
deltar i en golftävling som professionella,
accepterar betalning eller kompensation för att ge golfinstruktion som inte är tillåtet
enligt Regel 4: Golfinstruktion,
är anställda (inklusive egenföretagare) som professionella på en
golfklubb/golfanläggning, eller
är medlemmar i en förening för professionella golfare.

En amatör som vidtar någon av dessa åtgärder bryter mot amatörreglerna, blir en ickeamatör och förblir en icke-amatör tills hon/han är reamatöriserad (se Regel 5:
Reamatörisering).

Vägledning till regel 2:
•
•
•

Att spela som professionell eller ha anställning som professionell
Vägledning till vad en amatör får göra
Att spela som amatör i tävlingar med prispengar som överstiger gränsen för vad en
amatör får acceptera
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Regel 3. Priser
A. Scratchtävlingar
En amatör som deltar i en scratchtävling får acceptera vilket pris som helst, inklusive
prispengar, upp till ett värde av £700 eller $1 000 per tävling, såvida inte det nationella
golfförbundet har fastställt en lägre gräns. 2022 är prisgränsen i Sverige 8 000 kronor.
Med scratchtävling menas en tävling där handicap inte används för att fastställa spelarnas
resultat i någon del av tävlingen. Handicap får heller inte användas för att dela upp spelare i
olika klasser i tävlingen. Alla tävlingar som inte är scratchtävlingar är handicaptävlingar.
B. Handicaptävlingar
En amatör som deltar i en handicaptävling får inte acceptera prispengar, men kan acceptera
ett nyttopris upp till ett värde av £700 eller $1 000 per tävling, såvida inte det nationella
golfförbundet har fastställt en lägre gräns. 2022 är prisgränsen i Sverige 8 000 kronor.
C. Övergripande
För ett nyttopris är prisets värde det pris till vilket föremålet i allmänhet finns att köpa i
detaljhandeln.
Prisgränsen gäller:
•
•
•

alla tee-till-håltävlingar som involverar en score för ett hål, oavsett på vilken plats
tävlingen spelas (till exempel på en golfbana eller i en golfsimulator).
alla slagskicklighetstävlingar (skills competition) där slaget spelas under en tee-tillhåltävling.
det totala antal priser som accepteras i en enskild tävling eller i flera tävlingar som
genomförs samtidigt (till exempel individuella tävlingar och lagtävlingar).

Prisgränsen gäller inte:
•
•

•

•
•

Värdet av pokaler eller andra liknande priser.
Tävlingar i long driving, närmast-håltävlingar, slagskicklighetstävlingar, trickslag
eller tävlingar som enbart innebär puttning (såvida inte tävlingen eller slaget spelas i
en tee-till-håltävling).
Ett pris för en hole-in-one gjord:
− i en tävling som inte är en tee-till-håltävling, eller
− i en tee-till-håltävling, förutsatt att längden på slaget är minst 45 meter.
Betting mellan enskilda golfare eller grupper av golfare.
Kostnader för att tävla i ett senare skede av samma tävling.
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Vägledning till regel 3:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scratchtävlingar
Handicaptävlingar
Valuta och prisgräns
Förtydligande av tee-till-hål-tävlingar
Pris i form av kostnader som betalas av tävlingsarrangören för att delta i
nästkommande steg av en tävling
Skjuta upp mottagandet av ett pris eller indirekt acceptera ett pris
Definition av prispengar
Donation av pris till välgörenhet
Lotterier, utlottningar etc.
Lagtävlingar
Flera tävlingar som genomförs samtidigt
Order of Merit
Pokaler
Minnesföremål och gåvor
Utmärkelser

Regel 4. Golfinstruktion
Med golfinstruktion menas att lära ut tekniken att svinga en golfklubba och slå en golfboll.
Amatörreglerna gäller inte för andra former av undervisning eller coaching inom golf (till
exempel fysisk träningslära eller psykologiska aspekter av spelet).
En amatör som accepterar betalning eller kompensation för att ge golfinstruktion, inklusive
som en del av lönen för betalda arbetsuppgifter, blir en icke-amatör.
En amatör kan dock acceptera betalning eller kompensation för att ge golfinstruktion under
följande förhållanden:
•
•

•

Som en del av ett program som har godkänts i förväg av det nationella golfförbundet (i
Sverige Svenska Golfförbundet).
Som anställd på en skola, högskola eller ett läger, förutsatt att den tid som ägnas åt att
ge golfinstruktion är mindre än 50 procent av den tid som ägnas åt att fullgöra alla
arbetsuppgifter som anställd.
När golfinstruktionen ges skriftligen eller online, och inte till en specifik individ eller
grupp.
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Vägledning till regel 4:
•
•
•
•
•

Golfinstruktion - allmänt
Biomekanik, analys av golfsvingen och styrketräning
Golfinstruktion av amatörer - riktlinjer
Golfinstruktion som ges av anställd vid skola, högskola eller läger
Undervisning i skrift eller online

Regel 5: Reamatörisering
En icke-amatör får reamatöriseras av det nationella golfförbund vars regelverk hon/han
omfattas av. Varje nationellt golfförbund har ensam behörighet att
•
•
•

reamatörisera en icke-amatör,
kräva en reamatöriseringsperiod, eller
neka reamatörisering.

Det nationella golfförbundets beslut om reamatörisering är slutgiltigt, med förbehåll för
eventuella överklaganden enligt beslut som inrättats av det nationella golfförbundet.
Svenska Golfförbundets tillämpning
Regelkommittén har beslutat att:
•
•

•

Reamatöriseringsperioden i normalfallet ska vara sex månader från det att spelaren
senast bröt mot amatörreglerna.
Inga bestämda gränser för antal verksamma år eller mängd inspelade prispengar i
detalj ska reglera hur lång extraperiod, alt. ej tillåtas reamatöriseras, en spelare eller
tränare kan få om hon/han varit professionell under lång tid. Dessa fall ska behandlas
individuellt.
Svenska Golfförbundets ansvarige för amatörreglerna fattar beslut om hur lång
reamatöriseringsperioden ska vara. Beslutet kan överklagas till Regelkommittén.
Regelkommitténs beslut kan i sin tur överklagas till Riksidrottsnämnden
(prövningstillstånds krävs).

Vägledning till regel 5:
•
•
•
•
•
•

Reamatörisering
Reamatöriseringsperiod
Flera sätt att agera som icke-amatör
Upprepade reamatöriseringar
Neka reamatörisering
Status i väntan på återinträde
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Regel 6: Tillämpning av amatörreglerna
R&A och USGA är de styrande organisationerna för amatörreglerna och äger rätten att när
som helst göra och ändra tolkningar av amatörreglerna.
Det nationella golfförbundet ansvarar för förvaltning och tillämpning av amatörreglerna
inom dess behörighetsområde, inklusive frågor som involverar personer som omfattas av
dess regelverk men som uppstår i ett annat behörighetsområde.
Om det råder osäkerhet eller tvivel om tillämpningen av amatörreglerna, till exempel
huruvida en spelare är amatör eller icke-amatör har det nationella golfförbundet befogenhet
att fatta ett slutligt beslut, men det kan också hänskjuta ärendet till R&A innan beslut fattas.
Det nationella golfförbundets beslut om tillämpningen av amatörreglerna är slutgiltigt, med
förbehåll för de möjligheter till överklaganden som fastställts av golfförbundet.

Vägledning till regel 6:
•

Nationellt golfförbund när spelaren har flera residens

Vägledning generellt
•
•
•
•

Kontrakt/ekonomiska överenskommelser
Acceptera kompensation för användning av namn och bild.
Begränsningar av kommersiella logotyper på kläder eller utrustning
Hasardspel (”betting”)
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Vägledning till reglerna.
Vägledning Regel 2
Att spela som eller vara anställd som professionell
Att delta i en golftävling med prispengar som professionell
•

En amatör som deltar i en tävling som professionell bryter mot amatörreglerna.
°

•
•

•

Detta inkluderar när amatören startar men inte avslutar en tävling, till exempel
drar sig ur eller inte kan slutföra ronden eller ronderna av någon anledning.
° Detta inkluderar inte en amatör som anmäler sig till en tävling som professionell
men som ännu inte deltagit i tävlingen.
 Detta kan inträffa när en amatör planerar att övergå till att spela professionell
golf och anmäler sig till en framtida tävling som en professionell, men planerar
att fortsätta att tävla som amatör fram till den framtida tävlingen.
 En amatör som anmält sig som professionell till en framtida tävling, kan också
avanmäla sig eller ändra sin spelarkategori till amatör i anmälan, innan
hon/han spelar tävlingen utan att bryta mot amatörreglerna.
En amatör som deltar i en tävling begränsad endast till professionella golfare bryter
mot amatörreglerna.
Om en golfare inte är skyldig att välja spelarkategori för att delta i en tävling, får en
amatör delta i en sådan tävling utan att bryta mot amatörreglerna. En amatör bryter
enbart mot amatörreglerna i en sådan tävling om hon/han accepterar ett pris som inte
tillåts enligt Regel 3.
Att delta som professionell i tävlingar som inte är tee-till-hål-tävlingar (till exempel
att delta som professionell i en longdriving- eller puttningstävling) innebär inte ett
brott mot amatörreglerna.

Anställning som professionell på en golfklubb eller på en golfanläggning.
•
•

Det inkluderar att vara anställd som head professional, assistent eller liknande på en
bana, klubb eller annan golfanläggning.
Det omfattar dock inte andra tjänster och titlar som är vanliga inom golfvärlden. En
lista över vanliga befattningar och titlar finns under "Vägledning till vad en amatör får
göra".

Inneha medlemskap i en förening för professionella golfare.
•
•

Det inkluderar att inneha alla kategorier av medlemskap i sådan förening, inklusive
att vara lärling, hedersmedlem eller associerad medlem.
Det inkluderar inte när en amatör endast utför en administrativa arbetsuppgifter, till
exempel att vara medlem av en styrelse för en sådan förening.

Tillbaka till Regel 2
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Vägledning till vad en amatör får göra
Det är tillåtet för en amatör att vidta följande åtgärder:
Spelrelaterade åtgärder:
•
•

Inneha medlemskap i en professionell tour, förutsatt att hon/han inte deltar i tävlingar
som professionell.
Genomföra och/eller klara ett speltest (till exempel qualifying school till en
professionell tour).

Utbildningsrelaterade åtgärder:
•

Anmäla sig till eller delta i ett professionellt golfledarskapsprogram, förutsatt att
anmälan eller deltagande i ett sådant program inte kräver medlemskap i en förening
för professionella golfare eller medför något annat som bryter mot amatörreglerna (till
exempel att ge instruktioner mot kompensation).

Sysselsättningsrelaterade åtgärder och befattningar:
•
•
•
•
•

Arbeta i en golfbutik eller som golfklubbsåterförsäljare, klubbutprovare,
klubbtillverkare eller reparationstekniker.
Arbeta som klubbchef på en bana, klubb eller annan golfanläggning.
Arbeta som anställd hos en utrustningstillverkare.
Arbeta som caddie, även för en professionell golfare eller på en professionell tour.
Arbeta som golfadministratör på en golfklubb, golfdistrikt eller golfförbund.

Tillbaka till Regel 2

Att spela som amatör i tävlingar med prispengar som överstiger
gränsen för vad en amatör får acceptera
En tävlingsarrangör har flera alternativ gällande amatörer och prispengar som de bör beakta
innan de fastställer tävlingsvillkoren för tävlingen.
En tävlingsarrangör har bland annat följande alternativ:
•
•

Bestämma att spelare som deltar i tävlingen som amatörer inte får acceptera
prispengar (eller endast får acceptera prispengar upp till gränsen i regel 3).
Kräva att spelare som deltar i tävlingen som amatörer meddelar innan de startar om de
avser att acceptera alla tillgängliga prispengar även om detta skulle överskrida
gränsen för vad en amatör får acceptera.
− Även om amatören meddelat detta kan hon/han fortfarande välja att inte acceptera
ett pris som inte är tillåtet enligt reglerna och bryter i så fall inte mot
amatörreglerna.
− Om detta skulle inträffa ska tävlingsarrangören bestämma hur prispengar som inte
accepteras ska fördelas.
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En amatör får spela i en tävling med prispengar som överskrider gränsen för vad en amatör
får acceptera utan att bryta mot amatörreglerna.
Om en amatör placerar sig tillräckligt högt för att vinna prispengar över prisgränsen och
accepterar hela den prissumman bryter hon/han mot amatörreglerna.
Tillbaka till Regel 2
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Vägledning Regel 3
Scratch- och handicaptävlingar
Regel 3 (priser) skiljer mellan vilka typer av priser en amatör får acceptera i en scratchtävling
jämfört med i en handicaptävling.
Enligt amatörreglerna är en tävling antingen en scratchtävling eller en handicaptävling. En
tävling kan inte vara både en scratchtävling och en handicaptävling vid tillämpningen av
Regel 3.

Scratchtävlingar
Vid tillämpningen av Regel 3 måste resultatet i en scratchtävling fastställas med
bruttoscorer. En spelares handicap får inte användas för att fastställa resultatet i en tävling.
Amatörreglerna definierar följande tävlingar som handicaptävlingar:
•
•
•

Tävlingar där handicap används för att dela upp ett större startfält i olika klasser även
om endast bruttoresultat används för att fastställa resultatet inom varje klass
Tävlingar där både brutto- och nettoresultat används för att fastställa resultatet.
Tävlingar som använder spelhandicap som metod för särskiljning vid avgörande vid
lika resultat.

Handicap kan dock användas som ett tävlingsvillkor i en scratchtävling för att begränsa vem
som är berättigad att delta, till exempel att endast tillåta anmälan för spelare med en exakt
handicap på 5,0 eller lägre.
Tillbaka till Regel 3

Handicaptävlingar
Vid tillämpningen av Regel 3 är alla tävlingar som inte är en scratchtävlingar per definition
handicaptävlingar.
Exempel på handicaptävlingar är:
•

•

•

Tävlingar där handicap inte tillämpas vid fastställande av resultatet, men där handicap
används för att dela upp startfältet i olika klasser. Även om resultatet i varje klass
fastställs genom att använda bruttoscorer definieras en sådan tävling, enligt
amatörreglerna, som en handicaptävling.
Tävlingar där en scratchtävling och en handicaptävling genomförs samtidigt och där
deltagarna uppnår sitt resultat i både scratchtävlingen och handicaptävlingen som ett
resultat av en och samma rond/er.
Tävlingar där bruttoresultat används för att fastställa resultatet i en eller flera ronder
och där handicap används för att fastställa resultatet i en eller flera andra ronder.

15(30)

•

Tävlingar där handicap tillämpas för att fastställa resultatet i ett steg av tävlingen, men
inte i alla steg, när en tävling omfattar flera steg.

Tillbaka till Regel 3

Valuta och prisgräns
Regel 3 definierar gränser för priser uttryckta i pund sterling (£) och US dollar ($). Det
nationella golfförbundet får dock fastställa prisgränsen i det egna landets valuta under
förutsättning att prisgränsen inte överskrider den lokala valutans motsvarighet till £700
eller $1 000 när gränsen fastställs.
Det är osannolikt att £700 eller $1 000 kommer att ha exakt samma värde gentemot någon
valuta vid alla tidpunkter. Det nationella golfförbundet har rätt att välja vilken valuta av pund
sterling eller US dollar som ska användas för att bestämma beloppet för prisgränsen i den
lokala valutan.
Det inte är praktiskt genomförbart att justera beloppet för prisgränsen dagligen med hänsyn
tagen till eventuella valutaförändringar men den ses över regelbundet för att säkerställa att
den inte i hög grad avviker från vad Regel 3 föreskriver.
Svenska Golfförbundets tillämpning
Regelkommittén har beslutat följande:
•
•
•
•

US dollar ($) ska användas för att fastslå beloppet för prisgränsen
Amatörer får acceptera prispengar i scratchtävlingar, dock maximalt 8 000 kronor
per tävling.
Amatörer får acceptera nyttopriser i handicaptävlingar upp till ett värde av maximalt
8 000 kronor per tävling
Ovan belopp gäller 2022 och beloppet för prisgränsen ska ses över inför varje nytt
kalenderår och vid behov justeras, om valutaförändringar gör att $1 000 är betydligt
lägre eller högre i SEK än vad som är beslutat föregående år.

Tillbaka till Regel 3

Förtydligande av tee-till-hål-tävlingar
Regel 3 är endast tillämplig när tee-till-hål-tävlingar involverar en score (resultat) på ett hål,
oavsett var tävlingen spelas (till exempel på en golfbana eller golfsimulator).
Regel 3 gäller även för alla slagskicklighetstävlingar (skills test) där slaget spelas under en
tee-till-hål-tävling. Till exempel, längsta drive eller närmast hål när slaget också räknas på
ett hål som spelas från tee till green som spelas som en del av ronden.
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Regel 3 är inte tillämplig på tävlingar som inte är tee-till-hål-tävlingar även om en tävling
genomförs på en golfbana eller en golfsimulator. Exempel på detta är längsta drivetävlingar,
närmast håltävlingar, puttävlingar och slagskicklighetstävlingar där slaget eller slagen inte
räknas som en del av en ronden. Sådana tävlingar, där regel 3 inte är tillämplig, kan
genomföras parallellt men inte som en del av en tee-till-hål-tävling.
Tillbaka till Regel 3

Pris i form av kostnader som betalas av tävlingsarrangören för att
delta i nästa steg av en tävling
När en tävlingsarrangör delar ut pris till vinnaren eller ett antal deltagare för att få sina
kostnader betalda för att delta i ett efterföljande steg av samma tävling gäller inte gränsen för
priser i regel 3.
Alla eller delar av de faktiska kostnaderna för att delta i nästa steg av tävlingen kan betalas
av tävlingsarrangören för spelarens räkning, inklusive, men inte begränsat till,
anmälningsavgifter till efterföljande steg i tävlingen, resor, logi, måltider och caddieavgifter.
Förutom att täcka faktiska kostnader kan en tävlingsarrangör också dela ut priser i
tävlingen, under förutsättning att de ligger inom de gränser som anges i Regel 3.
Tillbaka till Regel 3

Skjuta upp mottagandet av ett pris eller indirekt acceptera ett pris
En amatör som skjuter upp eller fördröjer mottagandet av ett pris som inte är tillåtet enligt
Regel 3 bryter mot amatörreglerna. En amatör som skjuter upp eller fördröjer mottagandet av
ett pris som inte är tillåtet enligt Regel 3 anses ha accepterat priset vid den tidpunkt då det
vanns.
En amatör kan dessutom inte undvika att bryta mot Regel 3 genom att indirekt ta emot ett
pris genom en annan person eller genom att omdirigera ett pris via en golfklubb eller ett
företag. Under vissa omständigheter är det dock tillåtet att donera ett pris till välgörenhet (se
"Donation av pris till välgörenhet").
Tillbaka till Regel 3

Definition av prispengar
Vid tillämpningen av Regel 3 kan prispengar delas ut på flera sätt, till exempel kontanter,
fysisk eller digital valuta, checkar, bankinsättningar, aktier eller obligationer. Presentkort,
betalkort eller liknande som kan lösas in mot kontanter eller kan användas för att ta ut
kontanter definieras också som prispengar.
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Prispengar inkluderar inte presentkort, tillgodokvitton eller liknande som kan bytas mot
produkter eller tjänster i detaljhandeln eller hos företag.
Tillbaka till Regel 3

Donation av pris till välgörenhet
En amatör som vinner ett pris som inte är tillåtet enligt Regel 3 kan välja att inte acceptera
priset, och i stället erbjuda sig att donera priset till en erkänd välgörenhetsorganisation.
Tävlingskommittén för tävlingen beslutar om amatörer får donera vunna priser till en erkänd
välgörenhetsorganisation.
Tillbaka till Regel 3

Lotterier, utlottningar etc.
Regel 3 är inte tillämplig för ett lotteri eller en utlottning som genomförs i samband med ett
golfevenemang, under förutsättning att det inte krävs något resultat/prestation för att få
delta i lotteriet/utlottningen annat än att vara deltagare i tävlingen för att på så sätt kringgå
gränser för priser.
Tillbaka till Regel 3

Lagtävlingar
Varje enskild spelare i en lagtävling kan ta emot ett pris upp till prisgränsen i Regel 3.
Till exempel kan varje lagmedlem i ett lag som består av fyra personer, i en handicaptävling,
acceptera ett pris, dock ej prispengar, upp till prisgränsen.
Tillbaka till Regel 3

Flera tävlingar som genomförs samtidigt
Prisgränsen i Regel 3 gäller per tävling och omfattar huvudtävlingen samt eventuella
tävlingar som genomförs samtidigt eller som en del i huvudtävlingen (till exempel längsta
drive eller en närmast håltävling i en tee-till-hål-tävling).
Prisgränsen i Regel 3 är tillämplig även för värdet av det totala antalet priser som vunnits i
flera tävlingar som genomförts samtidigt (till exempel individuella tävlingar och
lagtävlingar), även om det finns separata anmälningsavgifter för var och en.
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Exempel 1
I en individuell tävling, där deltagarna kan vinna både brutto- och nettopriser, får en
deltagare som vinner presentkort motsvarande $700 för sitt bruttoresultat endast acceptera
presentkort motsvarande $300 för sitt nettoresultat utan att bryta mot amatörreglerna.
Om en tävling genomförs i flera steg betraktas varje steg som en enskild tävling under
förutsättning att det krävs en separat anmälningsavgift i varje steg för att få delta.
I en tävling där vinnaren utses genom att resultat i två separata tävlingar används för att
beräkna resultatet i en sammanlagd tävling är prisgränsen i Regel 3 tillämplig på det
sammanlagda värdet av priserna i de tre tävlingarna tillsammans.
Exempel 2
Tävling A och tävling B är båda 36-håls scratchtävlingar som spelas två helger i rad, var och
en med sin egen anmälningsavgift. Tävling C är en sammanlagd tävling på 72 hål där
resultatet baseras på resultaten av tävlingarna A och B tillsammans.
En amatör som vinner ett pris motsvarande $700 i antingen tävling A eller B får endast
acceptera upp till motsvarande $300 för tävling C utan att bryta mot amatörreglerna.
Tillbaka till Regel 3

Order of Merit
En amatör som placerar sig på en Order of Merit får acceptera ett pris upp till prisgränsen i
Regel 3 utöver andra vunna priser i tävlingarna som ingår i Order of Merit.
Tillbaka till Regel 3

Pokaler
En amatör får acceptera pokaler och andra symboliska priser som är graverade även om
värdet överskrider prisgränsen i Regel 3 utan att bryta mot amatörreglerna.
Pokaler av guld, silver, keramik, glas eller liknande material som inte är graverade omfattas
av prisgränsen. Föremål som till exempel en sällsynt klocka eller smycken får inte användas
för att kringgå prisgränsen i Regel 3.
Tillbaka till Regel 3
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Minnesföremål och gåvor
En sponsor eller tävlingsarrangör kan dela ut ett minnesföremål eller en gåva till de spelare
som deltar i en tävling. En amatör som accepterar en sådan gåva bryter inte mot prisgränsen
i Regel 3, oberoende av deras värde, förutsatt att det inte är ett sätt att kringgå brott mot
amatörreglerna.
Tillbaka till Regel 3

Utmärkelser
Utmärkelser är priser som delas ut för anmärkningsvärda prestationer eller bidrag till
golfsporten och skiljer sig från ett tävlingspris. Prisgränsen i Regel 3 gäller inte för
utmärkelser.
Tillbaka till Regel 3
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Vägledning Regel 4
Golfinstruktion – allmänt
En amatör som är anställd på en golfbana eller golfklubb, till exempel som försäljare i en
golfshop, får inte ha golfinstruktion som en del av sina betalda arbetsuppgifter. Även om
betalning för golfinstruktionen inte ges direkt till amatören eller andelen tid som används för
att ge golfinstruktion är liten är det ett brott mot Regel 4.
Termen "kompensation" i Regel 2 och 4 är inte begränsad till kontant betalning utan omfattar
även utbyte av varor eller tjänster, såsom att acceptera spel- eller träningsrättigheter på en
golfbana eller en golfklubb.
Tillbaka till Regel 4

Biomekanik, analys av golfsvingen och styrketräning
Golfinstruktion innebär att lära ut tekniken att svinga en golfklubba och slå en golfboll.
Insamling av biomekanisk information, hjälp med att analysera golfsvingen och vägledning
för att stärka kroppen för golf är inte i sig former av golfinstruktion enligt Regel 4. Men om
sådan information används för att eller kombineras med att lära ut tekniken att svinga en
golfklubba och slå en golfboll är det golfinstruktion.
Tillbaka till Regel 4

Golfinstruktion av amatörer – riktlinjer
Regel 4 tillåter en amatör att acceptera betalning eller kompensation för att ge
golfinstruktion inom vissa gränser/riktlinjer som har fastställts av det nationella
golfförbundet.
Syftet med ett sådant program är att amatörer ska kunna introducera nya människor till
golfen och på så sätt kunna stödja kvalificerade medlemmar av en professionell
golforganisation. Det anses rimligt att betala eller kompensera en amatör för den tid som
hon/han utbildar nya golfare i ett sådant program.
Programmet måste godkännas av det nationella golfförbundet, som också bör säkerställa att
det samordnas med professionella organisationer på lämpligt sätt.
Det nationella golfförbundet får fastställa riktlinjer som måste följas för att amatörer ska få ge
golfinstruktion utan att bryta mot amatörreglerna. Riktlinjerna kan till exempel begränsa
antalet timmar som en amatör får ge golfinstruktion, eller begränsa den ersättning som får
utbetalas under en viss tidsperiod.
Följande riktlinjer bör övervägas av det nationella golfförbundet:
•

Samrådan med den nationella professionella golforganisationen.
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•

•

Begränsning av hur mycket tid en amatör får ge golfinstruktion, till exempel antalet
timmar under en vecka, månad eller år, och/eller sätta en gräns för den ersättning som
utbetalas till en amatör, till exempel maximalt belopp under en vecka, månad eller år.
En årlig översyn av programmet bör göras av det nationella golfförbundet.

Svenska Golfförbundets tillämpning:
I Sverige finns sedan 2006 riktlinjer för golfklubbar som vill använda möjligheten att låta
amatörer bedriva golfinstruktion. Riktlinjerna är en överenskommelse mellan SGF och PGA
och den slutliga tolkningen och lydelsen har fastställts av Regelkommittén till följande:
1. Den klubb som önskar tillämpa Regel 4 i amatörreglerna (avseende under vilka
förhållanden en amatör kan acceptera betalning eller ersättning för att ge
golfinstruktion) måste ha en aktiv relation till en utbildad tränare som ansvarig för
verksamheten och garanterar att den amatör som ska undervisa i golfteknik, har den
kompetens som fordras.
2. Den som tar emot undervisningen i svingteknik ska företrädesvis vara junior, samt
ingå i en i klubbens regi arrangerad elit- eller träningsverksamhet.
3. Den totala ersättningen till en amatör som undervisar i svingteknik får årligen inte
överskrida ett halvt prisbasbelopp.
Förtydligande:
Med aktiv relation menas att tränaren ska ha ett uppdrag och vara verksam på
klubben/anläggningen.
Utbildad tränare är tränare som genomgått HTU i Sverige eller motsvarande i utlandet.
Amatörens kompetens – kompetens fås genom utbildning. Golfledarutbildning som är
kvalificerande är bland annat Golfens Ledarutbildning 1: Golfäventyret samt Golfens
Ledarutbildning 2: Fördjupning. Tränarna ansvarar för att ledarna har erforderlig kompetens.
Tillbaka till Regel 4

Golfinstruktion som ges av anställd vid en skola, högskola eller läger
En amatör som är anställd av en skola, högskola eller annan utbildningsinstitution eller läger,
inklusive en lärare eller tränare, kan få betalning eller kompensation för golfinstruktion till
elever på skolan, högskolan eller lägret, förutsatt att den totala tiden för golfinstruktioner är
mindre än 50 procent av den tid som tjänsten innefattar.
Tillbaka till Regel 4
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Undervisning i skrift eller online
En amatör kan erhålla betalning eller kompensation för golfinstruktion i skriftlig form (till
exempel en publicerad bok eller en tidskrift) då den typen av golfinstruktion kräver att de
som läser kan förstå om eller på vilket sätt golfinstruktionen är användbar för dem och, om så
är fallet, hur de kan använda golfinstruktionen i sin egen sving.
En amatör kan också ge golfinstruktion online. Det innebär att en amatör kan publicera
bloggar eller filmer med golfinstruktion. Men en amatör får inte svara personer eller grupper
av golfare på direkta frågor om golfteknik för att hjälpa dem att svinga en golfklubba och slå
en golfboll. Med det menas att det är personerna som studerar golfinstruktionerna som själva
måste förstå om eller på vilket sätt golfinstruktionen är användbar för dem och, om så är
fallet, hur de kan införliva golfinstruktionen i sin egen sving.
Tillbaka till Regel 4
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Vägledning Regel 5
Reamatörisering
En golfare som begär reamatörisering måste följa de bestämmelser för reamatörisering som
det nationella golfförbundet där de är medlemmar i (eventuellt genom den golfklubb hon/han
är medlem i) har beslutat. Det kan innebära att en ansökan om reamatörisering måste göras
till det nationella golfförbundet.
Genom att ha ett ansökningsprocess säkerställs att det nationella golfförbundet har en
möjlighet att granska varje ansökan och avgöra vad den anser vara en lämplig
reamatöriseringsperiod baserat på omständigheterna.
När en spelare begär reamatörisering hos det nationella golfförbundet anses spelaren vara i
en reamatöriseringsperiod, men förblir icke-amatör tills hon/han blir amatör.
Svenska Golfförbundets tillämpning
I Sverige måste begäran om reamatörisering ställas till Svenska Golfförbundet.
Tillbaka till Regel 5

Reamatöriseringsperiod
Det rekommenderas att det nationella golfförbundet kräver en reamatöriseringsperiod på
minst sex månader.
När det nationella golfförbundet beslutar om hur lång reamatöriseringsperioden ska vara i
det enskilda fallet kan det överväga om en längre period än sex månader är lämplig på
beroende på sökandens tävlingsresultat eller agerande som golfinstruktör/tränare.
Det nationella golfförbundet ska fastställa när reamatöriseringsperioden börjar och hur lång
perioden ska vara baserat på ett antal faktorer:
•

Startdatum
Reamatöriseringsperioden bör starta den dag då den sökande senast bröt mot
amatörreglerna. Till exempel när senaste dagen var som anställd som professional,
spelade som professionell eller senaste dagen sökanden accepterade betalning eller
kompensation för golfinstruktion som inte är tillåtet för en amatör enligt
amatörreglerna. Det nationella golfförbundet har dock rätt att använda ett annat
datum om det så önskar.

•

Tävlingsresultat
Det nationella golfförbundet ska bedöma en sökandes tävlingsresultat vid
fastställandet av hur lång reamatöriseringsperioden ska vara, och kan besluta att
förlänga perioden beroende på vilka tävlingsresultat sökanden har haft.
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Faktorer som det nationella golfförbundet ska beakta är bland annat på vilken nivå
den sökande tävlade (till exempel styrkan i en tour eller i ett startfält) och prestation i
dessa tävlingar (till exempel antal klarade kvalgränser, vunna priser och höga
placeringar).
Den tid som har gått sedan spelaren senast tävlade kan också beaktas när beslut tas
om hur lång reamatöriseringsperioden ska vara.
Svenska Golfförbundets tillämpning
I Sverige måste begäran om reamatörisering ställas till Svenska Golfförbundet.
Tillbaka till Regel 5

Flera sätt att agera som icke-amatör
En spelare kan ha agerat på olika sätt som icke-amatör och det nationella golfförbundet kan
vilja behandla dessa åtgärder lika.
Följande exempel visar hur reamatöriseringsperioden kan bestämmas i sådana fall:
Exempel 1:
•
•
•

Anställd som professional från 1 januari 2010 till 1 januari 2022
Medlemskap i en professionell golforganisation från 1 januari 2010 till 30 juni 2022
Har accepterat ersättning för golfinstruktion från 1 januari 2010 till 1 januari 2022

Datumet för det sista brottet mot amatörreglerna är den 30 juni 2022. Spelaren bör därför få
en reamatöriseringsperiod på minst sex månader, med början den 30 juni 2022, och skulle då
kunna bli amatör tidigast den 30 december 2022.
Exempel 2:
•
•
•
•

Anställd som professional från 1 januari 2010 till 1 januari 2022
Medlemskap i en professionell golforganisation från 1 januari 2010 till 30 juni 2022
Har accepterat ersättning för golfinstruktion från 1 januari 2010 till 1 januari 2022
Spelat som professionell från 1 januari 2010 till 1 juni 2022

Datumet för det sista brottet mot amatörreglerna är den 30 juni 2022. Spelaren bör därför få
en reamatöriseringsperiod på minst sex månader, med början den 30 juni 2022, och skulle då
kunna bli amatör tidigast den 30 december 2022.
Reamatöriseringsperioden kan också bli längre beroende på vilka tävlingsresultat spelaren
har presterat.
Tillbaka till Regel 5
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Upprepade reamatöriseringar
Amatörreglerna gör det möjligt att reamatörisera sig fler än en gång.
Det nationella golfförbundet kan besluta att förlänga en sökandes reamatöriseringsperiod om
denne ansöker om reamatörisering en andra eller tredje gång. Det nationella golfförbundet
kan till exempel fastställa att den kortaste reamatöriseringsperioden vid ett andra tillfälle är
minst ett år om den är sex månader vid det första tillfället.
Om en spelare skulle vilja reamatörisera sig en tredje gång (eller ännu fler) kan det nationella
golfförbundet besluta att det inte är tillåtet. Det kan också tillåtas och det nationella
golfförbundet ska då besluta hur lång reamatöriseringsperioden ska vara i sådana fall.
Tillbaka till Regel 5

Neka reamatörisering
Det nationella golfförbundet kan välja att neka en sökande möjligheten att reamatörisera sig
under vissa omständigheter. Detta kan vara lämpligt när en spelare har presterat på en
tillräckligt hög nivå.
Att definiera exakta gränser för att neka reamatörisering på global nivå är inte möjligt
eftersom förhållandena varierar från land till land. Varje nationellt golfförbund äger rätt att
fastställa sina egna gränser för när en spelare inte kan bli reamatöriserad, men kan också
samråda med R&A innan beslut fattas.
Tillbaka till Regel 5

Status i väntan på återinträde
En golfare som har ansökt om reamatörisering (och som fått en reamatöriseringsperiod och
blivit REAM) måste följa amatörreglerna som om hon/han vore amatör.
En REAM får inte delta i tävlingar som enbart är öppna för amatörer tills hon/han slutfört
reamatöriseringsperioden och blivit amatör.
En REAM kan dock delta i tävlingar som inte är begränsade till amatörer under sin
reamatöriseringsperiod under förutsättning att sökanden
•
•
•
•

inte deltar som professionell,
får delta trots att hon/han fortfarande är icke-amatör,
inte accepterar ett tävlingspris som inte är tillåtet enligt Regel 3, och
inte accepterar något pris som är reserverat för en amatör i tävlingen.
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Tävlingskommittén som ansvarar för en tävling där enbart amatörer delta, får acceptera
anmälan från en REAM förutsatt att den sökande blir amatör innan tävlingen startar,
inklusive eventuella kvalomgångar.
Tillbaka till Regel 5
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Vägledning Regel 6
Nationellt golfförbund när en spelare har flera bostadsorter (residens)
Amatörreglerna administreras av en amatörgolfares nationella golfförbund, som är det
nationella golfförbundet i det land där spelaren bor och spelar majoriteten av sin golf, oavsett
nationalitet.
När en spelare har dubbla eller flera bostadsorter i olika länder ska respektive nationellt
golfförbund samordna med varandra för att fastställa vilket golfförbund som ska ha ansvar
för spelaren i fråga. Om de berörda nationella golfförbunden inte kan komma överens bör
R&A konsulteras innan ett beslut fattas.
Svenska Golfförbundets tillämpning
En spelare som är medlem i fler än en (1) klubb i olika länder måste själv bestämma och
meddela respektive golfförbund vilken klubb hon/han vill ha som hemmaklubb.
Tillbaka till Regel 6

28(30)

Vägledning generellt
Kontrakt/ekonomiska överenskommelser
Amatörreglerna begränsar inte en amatör från att ingå ekonomiska avtal och få ersättning
genom ett sådant avtal när hon/han är amatör.
Den amatör som ingår ett ekonomiskt avtal bör säkerställa att det inte äventyrar andra
möjligheter som enbart en amatör har inom golfen och som eventuellt tillämpas av en annan
organisation eller institution, till exempel ett universitet eller en högskola.
Innan en amatör ingår ett ekonomiskt avtal som bygger på hans/hennes skicklighet som
golfare rekommenderas att hon/han samråder med sitt nationella golfförbund och dessutom
skaffar sig vägledning från en oberoende rådgivare om eventuella avtalsvillkor.
Tillbaka till Vägledning generellt

Acceptera kompensation för användning av namn, bild och
igenkänning
En amatör kan acceptera betalning eller kompensation, inklusive utgifter, för att tillåta
användning av sitt namn, bild och/eller igenkänning för att marknadsföra eller sälja en
produkt eller tjänst.
Även om detta inte strider mot amatörreglerna kan det strida mot bestämmelser som andra
organisationer eller institutioner har. Till exempel bör en amatör som accepterar ett
universitets- eller högskolestipendium säkerställa att acceptera ersättning för att tillåta
användning av sitt namn, bild och/eller igenkänning inte strider mot deras rätt till ett sådant
stipendium.
Studentidrottare och blivande studentidrottare rekommenderas att konsultera det nationella
golfförbundet, idrottarens nuvarande och/eller blivande skolas studievägledning och/eller
lämpligt nationell utbildningsmyndighet för vägledning.
Tillbaka till Vägledning generellt

Begränsningar av kommersiella logotyper på kläder eller utrustning
Amatörreglerna begränsar inte antalet eller storleken på kommersiella logotyper som en
amatör kan ha på kläder eller utrustning. Men arrangörer av tävlingar där de tävlande
sannolikt sponsras kommersiellt kan införa begränsningar för antal eller storlek på
kommersiella logotyper som tillåts på kläder och utrustning.
Tävlingsarrangörer kan till exempel begränsa storleken och platsen för kommersiella
logotyper som visas på en amatörs kläder eller utrustning (eller caddies kläder eller
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utrustning) eller föreskriva att spelare och/eller deras caddies inte får marknadsföra eller
exponera vissa kategorier av företag eller branscher.
Tillbaka till Vägledning generellt

Hasardspel (”betting”)
En amatör kan delta i betting när hon/han spelar golf, förutsatt att bettingen inte leder till
brott mot Regler för golfspel, handicapreglerna eller amatörreglerna.
Former av betting som anses godtagbara är där:
•
•
•

Spelarna i allmänhet känner varandra.
Deltagandet i bettingen är valfritt
Alla pengar som vinns är deltagarnas egna

Om det nationella golfförbundet anser att det förekommit betting som skadar spelets
integritet kan det nationella golfförbundet bedöma om deltagarna har brutit mot
amatörreglerna.
Tillbaka till Vägledning generellt
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Läs mer!

golf.se/amatorregler

Svenska Golfförbundet
Adress: Box 11016, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
www.golf.se

