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BESLUT 2009-10-19
i ärende enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar
KLAGANDE MK

MOTPART

BÅ

SAKEN
tävling

Fråga om giltigt skäl för att avbryta deltagande i

ÖVERKLAGAT
BESLUT

Dalarnas Golfförbunds beslut den 1 september 2009,
beslutsbilaga.

Yrkanden m.m.
MK har yrkat att anmälan ogillas, i andra hand att påföljden mildras.
BÅ har – som det får uppfattas – bestritt ändring.
MK har anfört: Han hade giltigt skäl för att utebli från tävlingen under den
andra tävlingsdagen, som var en torsdag. Han har en anställning och var
tvungen att arbeta vid tidpunkten då han skulle ha startat. Det är riktigt att han
spelade golf på annan plats efter arbetet under torsdagen, men då var det för
sent att delta i tävlingen som han avbröt. Under alla förhållanden är påföljden
för sträng. Han är en fritidsspelande amatör och hans anmälningsavgift gick
omintet; ingen annan spelare eller funktionär drabbades.
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BÅ har upplyst: Sedan spelet på onsdagen var avslutat frågade MK om han
kunde få startid på torsdag morgon i stället för på eftermiddagen. Han
förklarade då lottningsordningen för MK och lovade återkomma om något
återbud eller sjukdom skulle möjliggöra ändring för dennes del. Så blev inte
fallet och tävlingsledningen uppfattade därför att MK skulle spela tidigt under
torsdagen. MK är oerhört pressad att delta i den serietävling, ”12:an”, som han
och elva andra spelare är med i och den spelas alltid med start torsdagar kl
16.00.
MK har genmält: Han är inte pressad att spela ”12:an” och hade inte tänkt att
spela ”12:an” under torsdagen.
Juridiska Nämnden har den 10 september 2009 beslutat att det överklagade
beslutet tills vidare inte ska gå i verkställighet.
Skäl för beslutet
MK har givit in ett intyg från sin arbetsgivare, varav framgår att MK arbetade
på sin arbetsplats kl. 11.30-15.30 under torsdagen.
Juridiska Nämnden gör följande bedömning.
Juridiska Nämnden konstaterar att den aktuella tävlingen varade onsdagen den
29-fredagen den 31 juli och att startordningen var densamma under onsdagen
och torsdagen. MK, som anmält sitt deltagande i tävlingen och spelat under
onsdagen, har även under torsdagen tilldelats en starttid under eftermiddagen.
Han har ägt utebli från tävlingen under torsdagen endast om han haft giltigt
skäl för detta.
Med giltigt skäl för utevaro avses sjukdom, kroppsskada, hinder i den allmänna
samfärdseln och annat liknande som golfspelaren inte själv kan råda över. Det
av MK åberopade intyget visar att han arbetade kl. 11.30-15.30 under
torsdagen, men intyget ger inte någon hållpunkt för att hans inställelse till
arbets-platsen kom sig av något oförutsebart och tvingande förhållande. Inte
heller utredningen i övrigt ger något stöd för att MK:s utevaro från tävlingen
berott på något utanför hans kontroll och rådighet. Han ska därför ådömas
bestraffning enligt 12 kap. 2 §, 2 punkten RF:s stadgar.
Juridiska Nämnden finner att tillrättavisning är en tillräcklig påföljd i detta fall.
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BESLUT
Juridiska Nämnden ändrar Dalarnas Golfförbunds beslut på så sätt, med
tillämpning av 12 kap. 2 § 2 punkten RF:s stadgar, att MK åläggs tillrättavisning
med anmaning till honom att för framtiden rätta sig efter gällande
bestämmelser.
Detta beslut kan överklagas till Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73
Stockholm senast den 9 november 2009. Prövningstillstånd krävs.
Svenska Golfförbundet
Juridiska Nämnden

Jan Rebane
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I detta beslut har deltagit: Jan Rebane, ordförande, samt Ulf Skorup och Bo
Bengtsson. Skiljaktig mening, se bilaga.
Bilaga

Bo Bengtsson är skiljaktig vad gäller påföljden enligt följande:
Enligt min uppfattning är det principiellt sett inte acceptabelt att en spelare utan
giltigt skäl bryter en tävling. Ett sådant uppträdande skapar problem och störningar
för medspelare och tävlingsledning. I förevarande fall handlade det dessutom om en
öppen flerdagstävling för elitspelare med prispengar och rankingpoäng på spel.
Påföljden bör därför bestämmas till böter eller avstängning från tävlingsspel under
en kortare tid. Vid en samlad bedömning av omständigheterna i det här ärendet,
anser jag att avstängningen kan stanna vid de 10 dagar som MK var avstängd
genom distriktsförbundets beslut.
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