Bilag A
til
Vedtektene for PGA of Norway
sist endret 4. april 2013
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Professional Golfers Association
of Norway
(Vedtektenes Bilag A)

Medlemskapskategorier
Innledning
Professional Golfers Association of Norway har 4 kategorier av medlemskap
Kategori A, B, T og støttemedlemskap.
Medlemmer som skaffer inntekter helt eller delvis fra instruksjon, drift av proshop
eller annen aktivitet som er basert på en NGF registrert golfklubb må ha kategori
A eller B status.
Medlemmer med kategori T status kan kun operere som ’Tournament player’.

Krav spesifikasjon
Klasse A
1.

Fullført & godkjent PGA Utdanning
En godkjent PGA Utdanning er alle som har dokumentasjon fra en
PGA Europa godkjent HTU-utdanning eller tilsvarende HTUutdanning.
Andre utdanninger kan godkjennes dersom de er godkjent av PGA
Europa.

2.

Spilleferdigheter
der kravet er maks 15 slag over par, over 36 hull, i en godkjent
turnering av PGA of Norway.

For å få klasse A, må punktene 1-2 innfris.

Rettigheter som klasse A professional:
Klasse A medlemmer har rett til PGA medlemskort.
Klasse A medlemmer har stemmerett på årsmøtet.
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Klasse B
1.

Ikke fullført & godkjent PGA Utdanning
personer som er under utdanning eller på annen måte ikke har
oppfylt kravene til A status.

2.

Spilleferdigheter
6,4 i hcp for damer og herrer.
Etter endt utdanning kan medlemskapet i PGA of Norway kategori B
beholdes selv om de ikke kvalifiserer til kategori A.

For å få klasse B, må alle punktene, 1-2 innfris.
Rettigheter som klasse B professional:
Klasse B medlemmer har rett til PGA medlemskort.
Klasse B medlemmer har stemmerett på årsmøtet.
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Klasse T

!
Spilleferdigheter
Medlemskap for turneringsspillere deles ut hvert år på bakgrunn av
forrige års prestasjoner på følgende vis:
-

Spillere som har vunnet penger i turneringer som inngår i
verdensrankingen i løpet av forrige sesong.
Vinner av Nordic League turnering de siste 5 årene
Spillere som har vunnet 20 poeng eller mer på Nordic League både damer
og herrer.
Spillere som har 1 topp 3 plassering i Norgescup turnering i løpet av
forrige sesong.
Spillere som har forsøkt å kvalifisere seg til en Satelite Tour året før

Spillere som er skadet kan søke om fritak fra kravene.
Spilleren må selv levere inn dokumentsjon på oppnådde resultater innen
30. November hvert år.

!
T – medlemskap trekkes tilbake med umiddelbar virkning hvis medlemmet
praktiserer instruksjon eller annet aktivitet som er forbeholdt A eller B
medlemskap.

Rettigheter som klasse T1 professional
Klasse T medlemmer har rett til PGA medlemskort.
Klasse T medlemmer har stemmerett på årsmøtet.
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Medlemskap gitt av styret i PGA of Norway
1.
Æresmedlem på livstid.
fritt medlemskap i PGA of Norway.
Utdeles av styret I PGA of Norway på bakgrunn av personens bidrag for
organisasjonen.
2.
Fritt medlemskap i 5 år.
Spillere som har oppnådd eksepsjonelle resultater på det høyeste nivået:
PGA Tour, LPGA Tour, European Tour, Ladies European Tour, Asia Tour.
3.
Fritt medlemskap i 1 år.
Spillere som er kvalifisert til spill på PGA Tour, LPGA Tour, European Tour, Ladies
European Tour, Asia Tour.
Spillere I kategori 3 må søke styret I PGA of Norway om fritt medlemskap hvert
år innen årskiftet og dokumentere spilleretigheter for det kommende år.
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Vedrørende ditt medlemskort i PGA of Norway
Dette er et medlemskort i PGA of Norway, dette bekrefter at du er medlem i
denne organisasjonen og at du har de rettigheter som er beskrevet i foreningens
vedtekter.
Dette kortet er ikke automatisk et fritt spill kort på baner i Norge eller andre
steder.
Hver enkelt som ønsker å spille må følge de opparbeide tradisjoner for dette. En
bør i hvert enkelt tilfelle kontakte den profesjonelle på den banen en ønsker å
spille eller klubben før en ankommer, det blir da opp til den enkelte bane om de
aksepterer dette kortet og vil gi en goodwill til eieren av dette.
Det er viktig at våre medlemmer opptrer på en verdig og profesjonell måte når de
kommer til en klubb for å spille.

Krav til alle medlemskategorier
Det er et krav for alle medlemskategorier at medlemmene til en hver tid må
etterleve PGA-organisasjonens vedtekter. Årsmøtet kan ekskludere medlemmer
som ikke overholder dette punktet. Hvert medlem har en plikt til å etterleve de
gjeldene regler for idrett (NIF) som rammer doping, stoffmisbruk etc.
PGA of Norway forbeholder seg likevel retten til å avslå søknader om medlemskap
ubegrunnet.
Jeg har lest igjennom og er kjent med innholdet av dette skriv. Jeg er kjent med
at det blant annet ikke er noen automatikk i det å få beholde sitt medlemskap i
PGA of Norway. Jeg har også signert nederst på hver side i dette skriv.
Dato/sted
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