Juridiska Nämnden
BESLUT

meddelat av Juridiska Nämnden den 3 december 2010 i ärende enligt 14 kap.
Riksidrottsförbundets (RF) stadgar (6/2010 JurN 6-14)

ANMÄLARE

KEB

ANMÄLD

HJU

SAKEN

Fråga om åsidosättande av säkerhet vid golfspel

Bakgrund

I samband med en deltävling på SGF Senior Tour H65 på GbGK den 15 juni
2010, träffades anmälaren och tillika tjänstgörande domaren, KEB, i magen av en
boll slagen av HJU från tee på hål 16.

Yrkanden m.m.

KEB har anmält den inträffade incidenten till Juridiska Nämnden och yrkat att
HJU ska bestraffas för brott mot regler om golfvett m.m.

HJU har medgett de faktiska omständigheterna, men anfört att det var fråga om en
ren olyckshändelse.
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Utredningen

Anmälan hade enligt KEB ursprungligen sänts till Smålands GDF med kopia till
HJU och VöGK. Enligt kansliansvariga på Smålands GDF har emellertid någon
skriftlig anmälan inte inkommit. Verksamhetsansvarig på VöGK har däremot
bekräftat att klubben mottagit KEB:s anmälan någon gång mellan den 20 och 25
juni 2010.

SGF:s Juridiska Nämnd är första instans i anmälningar om bestraffningar för
förseelser begångna på s.k. förbundstävlingar. Tävlingar som ingår på SGF Senior
Tour H65 är klassificerade som förbundstävlingar. KEB:s anmälan ska därför
prövas av nämnden.

Av 14 kap. 9 och 10 §§ RF:s stadgar framgår att en förseelse måste anmälas
senast inom två månader från det att förseelsen begicks eller blev känd. Om
anmälan har inkommit till ett obehörigt organ, dvs. i det här fallet VöGK eller
Smålands GDF, men inom rätt tid, ska anmälan anses ha skett inom föreskriven
tid trots att anmälan kommit behörigt organ (SGF) tillhanda först efter utgången
av tvåmånadersfristen. Av utredningen framgår att KEB:s anmälan inkommit till
VöGK inom 5-10 dagar från det att förseelsen begicks på GbGK. Anmälan får
således anses ha inkommit i rätt tid, och Juridiska Nämnden är oförhindrad att
pröva den i sak.

KEB har till stöd för sin anmälan anfört följande. Han var tjänstgörande domare
vid tävlingen och stod i jämhöjd med flaggan ca 20 meter till höger om green på
korthålet nr 16. Flaggan var placerad 22 meter in och 13 meter från höger sida av
greenen. HJU:s utslag flög på låg höjd och träffade honom direkt i magen utan en
föregående studs. Han var inte förberedd på detta och hörde inte heller någon ropa
”fore”. Vädret var kyligt och regnigt, och han bar såväl en tröja som ett vindställ.
Trots det kändes det när bollen träffade magen. När HJU kom fram till platsen
visade han för denne var bollen hade stannat. HJU spelade vidare utan att be om
ursäkt för det inträffade.
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HJU har anfört följande. Vädret var omväxlande soligt med regnskurar.
Väderleken gjorde det svårt att i vissa lägen se bollbanorna. Han är vänsterspelare
och slog ut först på hål 16. Känslan var att han hade dragit utslaget till höger. Han
såg inte vart bollen tog vägen, men fick efter slaget syn på två personer som stod
långt till höger om greenen. KEB hade ett paraply uppfällt. Han såg att KEB
träffades av slaget. Det var en omskakande upplevelse. Han blev oerhört lättad av
att KEB bar en tjock jacka och inte skadades av träffen.

Skäl för beslutet

För att fällas till ansvar för brott mot reglerna om golfvett och säkert spel på
golfbanan, krävs att spelaren har agerat uppsåtligen, dvs. med avsikt, eller i vart
fall grovt oaktsamt.

Vid spel på den aktuella tävlingsnivån är det snarare regel än undantag att det
finns en grupp åskådare och domare som följer spelet längs med banan. En
ömsesidigt god uppmärksamhet från alla personer på banan är en förutsättning för
att tävlingen ska kunna genomföras på ett smidigt sätt. Åskådare i allmänhet och
domare i synnerhet måste iaktta försiktighet och vara uppmärksamma på det
pågående spelet. Motsvarande gäller naturligtvis även för de tävlande. Det är
ytterst spelaren själv som ansvarar för att han eller hon inte åsidosätter säkerheten.

Det har inte genom utredningen i ärendet framkommit annat än att HJU haft goda
skäl att göra bedömningen att inga personer befann sig inom ett rimligt
riskområde för utslaget och att de som stod till höger om greenen var
uppmärksamma på att spel pågick på hålet. Därmed kan han inte heller anses
uppsåtligen eller av grov oaktsamhet ha åsidosatt säkerheten i samband med det
aktuella slaget. Anmälan ska därför lämnas utan bifall.
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BESLUT
Juridiska Nämnden lämnar anmälan utan bifall.

Detta beslut får överklagas hos Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 37
Stockholm senast den 27 december 2010. Prövningstillstånd krävs.

Svenska Golfförbundet
Juridiska Nämnden

Jan Rebane

I detta beslut har deltagit Jan Rebane, ordförande, samt Ulf Skorup, Bo Bengtsson
och Thomas Hedstrand. Enhälligt.
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