Juridiska Nämnden
BESLUT

meddelat av Juridiska Nämnden den 1 mars 2011 i överklagat ärende enligt 14 kap.
Riksidrottsförbundets (RF) stadgar (1/2011 JurN 1-14)

KLAGANDE

TH

MOTPART

WD

SAKEN

Fråga om åsidosättande av säkerhet vid golfspel

ÖVERKLAGAT

Skånes Golfförbunds beslut den 15 december 2010 i

BESLUT

disciplinärende 3-10, beslutsbilaga

Bakgrund och yrkanden

Efter anmälan från WD beslöt Skånes Golfförbund den 15 december 2010 att med
stöd av 14 kap. 2 § 14 p. RF:s stadgar avstänga TH under tiden den 15 december
2010 – 15 juni 2011. Avstängningen avsåg förbud mot att delta i tävlingar eller
uppvisningsspel i golf eller att inneha uppdrag inom golfsporten.

TH har överklagat golfdistriktsförbundets beslut och yrkat att anmälan mot honom
ska lämnas utan bifall.

WD har, som det får förstås, bestritt ändring.
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TH har även begärt att Svenska Golfförbundet ska anmoda HGK att vidta vissa
säkerhetsfrämjande åtgärder på banan.

Efter att parterna beretts tillfälle att slutföra sin talan har Juridiska Nämnden
avgjort ärendet på handlingarna.

Utredningen

Parterna har åberopat samma bevisning och i allt väsentligt samma omständigheter som vid golfdistriktsförbundet. TH har, som det får förstås, därutöver bl.a.
åberopat att HB (ordförande i Skånes Golfförbund, Juridiska Sektionen) var jävig
när han deltog i avgörandet av det överklagade beslutet. Han har härvid hänfört
sig till hur WD uttryckte sig i ett e-brev till HB under handläggningen vid
golfdistriktsförbundet samt hur den senare uppträdde i samband med synen och
det muntliga förhöret.

Ingen av parterna har begärt att Juridiska Nämnden ska hålla muntligt förhör eller
att det ska hållas förnyad syn.

Skäl för beslutet

Frågan om jäv

Enligt 14 kap. 11 § RF:s stadgar får ledamot inte delta i utredning och prövning av
bestraffningsärende, i vilket han själv eller hans organisation är part, eller av vars
utgång han eller hans organisation kan vara beroende, eller i vars handläggning
inom annat idrottsorgan han tidigare deltagit, eller i vilket han på annat sätt får
anses vara jävig.

Av vad TH har åberopat i denna del och genom vad som i övrigt har framkommit
i ärendet finns det inte anledning att anta att HB ar varit jävig på det sätt som
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avses i den aktuella paragrafen. TH:s synpunkter i denna del föranleder därför inte
någon åtgärd från Juridiska Nämndens sida.

Yrkandet angående anmodan om säkerhetsfrämjande åtgärder

Det ingår inte i Juridiska Nämndens uppgifter att anmoda en golfklubb att vidta
säkerhetsfrämjande åtgärder. TH:s yrkande i denna del föranleder därför inte
någon åtgärd från Juridiska Nämndens sida.

Ärendet i sak

Juridiska Nämnden konstaterar att golfdistriktsförbundet har hållit syn vid de i
ärendet aktuella hålen på HGK (hål 2 och 3). Juridiska Nämnden lägger de
iakttagelser som golfdistriktsförbundet har gjort vid synen, så som de har
antecknats i det överklagade beslutet, till grund för sin bedömning av
förhållandena på platsen.

Enligt den allmänna principen om golfvett åligger det alla golfspelare att inför
varje slag förvissa sig om att han eller hon med slaget inte rimligen löper någon
risk att skada andra personer på eller invid golfbanan (jfr Regler för golfspel
2008-2011 s. 25).

Juridiska Nämnden instämmer i golfdistriktsförbundets bedömning att TH har
förfarit grovt oaktsamt genom att slå det aktuella slaget när det fanns personer i
den s.k. riskzonen. TH har sålunda brutit mot en grundläggande regel för säkerhet
vid golfspel. Han kan därför inte undgå bestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar.

Juridiska Nämnden instämmer i golfdistriktsförbundets val av påföljd och straffmätning. Det överklagade beslutet ska därför stå fast.
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BESLUT
Juridiska Nämnden lämnar TH:s överklagande utan bifall. Skånes Golfförbunds
beslut står därför fast.

Detta beslut får överklagas hos Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 37
Stockholm senast den 22 mars 2011. Prövningstillstånd krävs.
Svenska Golfförbundet
Juridiska Nämnden

Jan Rebane

I detta beslut har deltagit Jan Rebane, ordförande, samt Ulf Skorup,
Björn Bergman, Thomas Hedstrand och Mia Reich-Sjögren. Enhälligt.
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