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Juridiska Nämnden

Råd och regler för
HANDLÄGGNING AV BESTRAFFNINGSÄRENDEN
För golfsporten, liksom för övriga idrotter, som genom sina specialförbund är anslutna till Riksidrottsförbundet (RF), gäller enhetliga och tvingande regler för bestraffningsärenden. Dessa regler finns i 14
kapitlet i RF:s stadgar.
Från dessa regler ska särskiljas golfens egna regler om påföljder för brott mot golfregler, tävlingsregler,
golfvettsregler och lokala regler. Inte heller reglerna om varning och förverkande av amatörstatus vid
brott mot amatörreglerna hör hit. Det är dock att märka, att den spelare som av tävlingsledning eller
tävlingsdomare t ex diskvalificerats från en tävling kan bli föremål också för egentlig bestraffning för
samma förseelse.
Denna framställning kommer, med några få undantag för näraliggande frågor, att behandla endast de
egentliga bestraffningsärendena (enl. 14 kap i RF:s stadgar).

Vem får straffas?
Bestraffningsreglerna omfattar förening och enskild medlem inom RF samt IdrottsAB.
Oavsett medlemskap omfattar reglerna även
1.

2.
3.

idrottsutövare som representerar svensk idrottsorganisation i internationella sammanhang eller som
av SF kallats till träningsläger eller annan förberedande sammankomst inför internationell tävling;
idrottsutövare, som i skriftligt avtal med SF underkastat sig att följa RF:s regler mot doping, när
utövaren bryter mot dessa regler;
tävlingsfunktionär, ledare, tränare eller annan som i samband med idrottsutövning biträder idrottsutövare, idrottsorganisation eller IdrottsAB.

Förseelser
De förseelser som kan medföra påföljd är följande:
1.

att

2.
3.
4.
5.
6.

att
att
att
att
att

7.

att

8.

att

underlåta att betala stadgad avgift, insända föreskriven uppgift eller insända infordrat utlåtande,
utebli från tävling utan giltigt skäl,
offentligen felaktigt förespegla att viss idrottsman ska delta i tävling eller uppvisning,
delta i tävling, uppvisning eller utöva uppdrag under avstängning,
bryta mot sekretessbestämmelse i RF:s eller SGF:s stadgar eller tävlingsregler,
tillåta avstängd att delta i tävling, uppvisning eller utöva uppdrag, trots att avstängningen var
känd,
i anslutning till idrottsverksamhet demonstrera, uppträda förolämpande, otillbörligt eller visa
ohörsamhet mot deltagare eller funktionär,
i anslutning till idrottsverksamhet göra sig skyldig till skadegörelse, utöva våld eller försöka
utöva våld eller hota någon;
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9.

att

10. att
11. att
12. att
13. att
14. att
15. att
16. att

genom osanna uppgifter eller på annat sätt vilseleda eller försöka vilseleda funktionär eller
annan enskild person, förening, annat organ inom RF eller IdrottsAB i eller för vederbörandes idrottsliga verksamhet,
mot bättre vetande eller utan sannolika skäl anmäla annan för förseelse som är bestraffningsbar enligt RF:s stadgar,
utbetala, låta utbetala eller motta ersättning som är större än vad som är tillåtet enligt SGF:s
regler,
i samband med idrottslig verksamhet bereda sig eller annan otillbörlig förmån,
uppträda på sådant sätt att idrottens anseende skadats eller uppenbarligen kunnat skadas
därav,
bryta mot SGF:s eller GDF:s eller annan tävlingsarrangörs tävlingsregler,
inom ramen för idrottslig verksamhet göra sig skyldig till ekonomisk oegentlighet som allvarligt skadat idrottens anseende,
på annat sätt underlåta att rätta sig efter RF:s stadgar eller mot bestämmelser och beslut av
idrottsorgan.

Påföljder
De påföljder som kan komma i fråga är:
1.

Tillrättavisning, som är den lindrigaste påföljden och som kan åläggas såväl förening som enskild
person, innebär ett skriftligt påtalande av det fel som begåtts samt en anmaning till den felande att
för framtiden rätta sig efter gällande bestämmelser.

2.

Böter innebär att den felande åläggs att utge visst belopp i pengar att användas till främjande av
SGF:s verksamhet. Böter - högst 250.000 kronor - får åläggas förening, IdrottsAB och enskild person.

3.

Avstängning får ådömas enskild person och innebär att denne inte får
- delta i tävling eller uppvisning,
- utöva uppdrag inom golfen,
- delta i träning i anläggning som disponeras av den avstängdes klubb eller annan klubb, som är
medlem i eller ansluten till SGF.
Avstängning kan omfatta en, flera eller alla av ovanstående områden.
Avstängningstiden är lägst en vecka och högst två år.

Påföljdsval och straffmätning

Om förseelsen med hänsyn till omständigheterna är ringa får endast tillrättavisning användas. Som exempel på fall, som bör bedömas som ringa, kan anföras en förstagångsförseelse, begången av oaktsamhet eller oförstånd och där skada eller risk för skada inte förelegat.
Fall där spelaren handlat med avsikt eller annars visat grov oaktsamhet och där handlingen medfört
allvarlig skada eller påtaglig risk för att sådan skada kunnat uppstå bör som regel bedömas som grov.
Förseelser mot grundläggande tävlingsregler, där spelaren genom sitt handlande fått eller kunnat få en
betydande vinning för egen del bör också som regel bedömas som grova.
Om påföljden avstängning från att delta i tävling eller uppvisning och/eller att utöva uppdrag inom
golfen väljes och förseelsen är att betrakta som grov, ska avstängning åläggas för en tid av lägst ett
år.
Avstängningstid som ej överstiger sex månader får, exempelvis då längre tävlings- eller speluppehåll
förekommer, framflyttas i tiden, att gälla från och med det datum då tävlingsverksamheten/spelet återupptas.
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Preskription

Påföljd för en förseelse får inte åläggas någon, om inte förseelsen anmälts för bestraffning senast inom
två månader från det förseelsen begicks eller blev känd. Sedan fyra år förflutit från dagen för förseelsen
får påföljd inte i något fall ådömas.

Bestraffningsorgan

Bestraffningsärende ska handläggas av det Golfdistriktsförbund (GDF), till vilket den anmälde spelarens hemmaklubb hör. Handläggs vid två eller flera GDF bestraffningsärenden som har samband med
varandra får SGF, Juridiska Nämnden, efter ansökan av part eller anmälan av något av berörda GDF,
förordna att ärendena ska handläggas tillsammans vid ett av GDF:en.
Är fråga om förseelse av ledamot av GDF-styrelse eller förseelse begången vid förbundstävling eller
internationell tävling ska dock ärendet handläggas direkt av SGF – Juridiska Nämnden.

Anmälan

Ett bestraffningsärende får tas upp till handläggning endast efter skriftlig anmälan.
Anmälan, som måste vara undertecknad av anmälaren, ska innehålla:
1. Namn på den anmälde.
2. Tydlig uppgift om den förseelse som anses vara begången.
3. Beskrivning av närmare omständigheter rörande det inträffande.
4. Uppgifter om den bevisning som åberopas.

Handläggningen

Handläggningen av ett bestraffningsärende kan vara både skriftlig och muntlig och ska ske med största
skyndsamhet.
Muntligt förhör bör hållas om den anmälde bestrider förseelsen och den skriftliga utredningen inte
visar att han är skyldig.
Muntligt förhör ska hållas, när den anmälde så begär. Sådan begäran kan dock avslås om förhöret inte
är till nytta för utredningen.
Vid handläggningen ska föras protokoll över vad som förekommit i ärendet.
Den anmälde får svara för sina utgifter i samband med förhör.

Beslut

Beslut i bestraffningsärende ska vara skriftligt. Är beslutet fällande ska det innehålla uppgift om förseelsens art, tillämpad påföljdsbestämmelse och påföljd. Vid avstängning ska anges omfattningen av avstängningen, om påföljden avser endast golf eller all idrottslig verksamhet samt avstängningstidens begynnelse och slutdag. Av beslutet ska framgå vilka ledamöter som deltagit i beslutet.
I beslut ska också tydligt och fullständigt anges vad part har att iaktta för att söka ändring i beslutet.
Beslut ska genast och i vart fall senast inom tre dagar sändas i brev till parterna och den anmäldes golfklubb.

Överklagande av beslut

Beslut i bestraffningsärende får överklagas hos SGF – Juridiska Nämnden - såväl av anmälande som
bestraffad part. Beslut av SGF får av samma parter överklagas till Riksidrottsnämnden (RIN) – prövningstillstånd krävs dock för vissa beslut. Klagoskrift ska inges senast inom tre veckor från den dag då
beslut meddelades.
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Verkställighet

Beslut i bestraffningsärende gäller även om beslutet har överklagats. Högre bestraffningsmyndighet får
dock i avvaktan på slutlig prövning förordna, att beslutet tills vidare inte ska gå i verkställighet (inhibition). Sådant beslut får inte överklagas.

Register

Hos GDF och SGF ska föras särskilt register över bestraffningar som utdömts i form av tillrättavisning,
böter eller avstängning. Även ändring eller efterskänkande av påföljd ska registreras.

Övrigt

Som framgår ovan saknar en golfklubb rätt till bestraffningsåtgärder.
En golfklubb kan dock, i begränsad omfattning och inom ramen för sin löpande verksamhet, av disciplinära eller andra skäl, tillfälligt, under mycket kort tid (högst 14 dagar), utestänga en medlem från
vissa aktiviteter inom klubben, t ex att deltaga i klubbens tränings- eller tävlingsverksamhet. Ett sådant
beslut, vilket inte går att överklaga, är inte någon form av bestraffning, utan en åtgärd av ordningsskapande intern karaktär.
En klubbstyrelse har vidare rätt att enligt de förutsättningar som närmare sägs i klubbens stadgar utesluta en medlem ur den egna klubben. En uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad (temporär) uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen. Ett sådan beslut
har under den ifrågavarande tidsperioden samma rättsverkningar som ett icke tidsbegränsat uteslutningsbeslut. Personen är inte medlem och saknar således alla rättigheter men har inte heller de skyldigheter som följer med ett medlemskap.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.
Beslut om uteslutning eller varning får överklagas till SGF – Juridiska Nämnden – enligt reglerna i 15
Kap RF:s stadgar.
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