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BESLUT 2009-03-25
i överklagat ärende enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar

KLAGANDE

KJ

MOTPART

JL

SAKEN

Fråga om åsidosättande av säkerhet vid golfspel

ÖVERKLAGAT
BESLUT

Östergötlands Golfförbunds beslut den 22 december 2008,
beslutsbilaga.

Yrkanden m.m.
I det överklagade beslutet lämnade Östergötlands Golfförbund en anmälan från
KJ mot JL utan bifall. Anmälan avsåg ett påstående om att JL hade gjort sig skyldig till
farligt spel på hål nr 1 och 4 i samband med en klubbtävling på LadGK, Norra banan,
den 10 maj 2008.
KJ har överklagat distriktsförbundets beslut och, som det får förstås, yrkat att Juridiska
Nämnden ska fälla JL till ansvar för farligt spel i enlighet med anmälan till
distriktsförbundet.
JL har bestritt ändring.
Skäl för beslutet
Enligt 14 kap. 10 § RF:s stadgar får påföljd för förseelse inte åläggas någon om
inte förseelsen har anmälts för bestraffning senast inom två månader från det att
den begicks eller blev känd (anmälningspreskription). Anmälningspreskription
ska beaktas självmant av bestraffningsorganet, dvs. utan yrkande av part. Om
anmälningspreskription har inträtt ska anmälan lämnas utan bifall (se Malmsten,
Idrottens bestraffningsregler med förklaringar, fjärde upplagan, s. 92).
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En anmälan i ett bestraffningsärende anses gjord när den har kommit in till
bestraffningsorganet, vilket i detta fall är Östergötlands Golfförbund (jfr Malmsten,
a.a. s. 91). Anmälan ska vara skriftlig och undertecknad av anmälaren samt innehålla
namnet på den anmälde, tydlig uppgift om den förseelse som anses begången, de
närmare omständigheterna rörande det inträffade och den bevisning som åberopas
(14 kap. 9 § RF:s stadgar).
Av handlingarna i ärendet framgår att de anmälda förseelserna påstås ha begåtts
den 10 maj 2008 och att KJ gjorde en muntlig anmälan till tävlingsledningen
samma dag. Den 10 juli 2008 skickade KJ ett e-brev till LadGK där han frågade vad som
hade hänt med anmälan. Han fick ett svar via e-brev den 16 juli 2008 av vilket det bl.a.
framgick att klubben inte hade vidtagit någon åtgärd i ärendet. Dagen efter skickade KJ
en anmälan via e-brev till Kerstin Allert hos Östergötlands Golfförbund. Senare ingavs
även en underskriven version av anmälan till distriktsförbundet.
Av utredningen framgår sålunda att mer än två månader hade gått från det att de
påstådda förseelserna begicks till dess att en skriftlig anmälan kom in till distriktsförbundet. Anmälan ska därför lämnas utan bifall på grund av preskription. Den
omständigheten att KJ synes ha trott att det räckte med att göra en muntlig anmälan till
tävlingsledningen och att LadGK:s agerande i ärendet måste anses ha bidragit till att anmälan
inte gavs in till distriktsförbundet i rätt tid föranleder inte någon annan bedömning.
Vid dessa förhållanden kan Juridiska Nämnden inte pröva anmälan i sak.

BESLUT
Juridiska Nämnden, som konstaterar att anmälningspreskription hade inträtt när de i ärendet
påstådda förseelserna anmäldes för bestraffning hos distriktsförbundet, lämnar överklagandet
utan bifall.
Detta beslut kan överklagas till Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm
senast den 15 april 2009. Prövningstillstånd krävs.
Svenska Golfförbundet
Juridiska Nämnden

Jan Rebane

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