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Fråga om fusk vid tävlingsspel

Bakgrund och yrkanden m.m.
Den 11 augusti 2009 spelades Skandia Cup Regionfinal på SöGK. Tävlingen var en
s.k. förbundstävling, vilket innebär att bestraffningsanmälan ska göras hos Svenska
Golfförbundet (SGF), Juridiska Nämnden.
MJ, som tjänstgjorde som TD vid tävlingen, har i anmälan till SGF påstått att JG,
som spelade tillsammans med AF och Jakob F, samtliga födda 1995, fuskat under
spel av hål nr 6.
JG har medgett att han på marken lagt en boll som inte var hans boll i spel och
erkänt den anmälda förseelsen.

Utredningen
I sin anmälan har MJ återgett vad de tre spelarna berättat sedan golfspelet avslutats.
I anmälan uppges de ha berättat följande.
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JG: Han spelade tillsammans med AF och JF. På hål nr 6 hamnade hans boll till
höger i ruffen. De gick fram till området för att söka efter bollen men hittade den
först inte. Han tänkte gå tillbaka till tee och slå en ny boll. Han hade en boll i fickan
och droppade den bollen i ruffen i avsikt att spela på den. Efter påpekande från de
övriga i bollen erkände han direkt för de andra, som då även hade hittat hans boll i
spel.
JF: På hål nr 6 slog JG ett slag mot höger som hamnade i ruffen. Först hittade de
inte JG:s boll. Han såg därefter JG gå mot sin bag och att JG höll en boll i handen
efter att ha varit framme vid bagen. Sedan såg han att JG kände på gräset, som
under letande, och släppte bollen och han hörde denne säga ”Här är den”. Strax
därefter hittade han JG:s boll i spel ca en meter från platsen där JG släppt en boll.
De frågade JG vad denne hade gjort. JG erkände inte direkt men medgav sedan att
han hade släppt en ny boll. JG fortsatte att spela den ursprungliga bollen och efter 9
hål tog spelarna kontakt med en domare.
AF: Han uppfattade händelsen på samma sätt som JF.
JAM var domare under tävlingen och har även han undertecknat MJs ovannämnda
skrift. Han har i en egen skrift upprättad direkt efter tävlingen återgett vad spelarna i
bollen berättat om händelsen på hål nr 6: AF och JF berättade att de sett att JG,
sedan spelarna inte hittat JG:s boll, tog upp en boll ur sin byxficka, lade ned den i
ruffen och att de hört honom uttala orden ”Det är min boll”. AF och JF hade fortsatt
att leta efter JG:s boll och de hittade den i närheten. JG bekräftade riktigheten i det
händelseförlopp som AF och JF hade återgett. JG berättade också att han hade haft
en reservboll i fickan och lagt ut den i avsikt att spela på den, men att detta hade
förhindrats av AF och JF. JG hade spelat på sin påträffade boll i spel.
JG har i skriftligt yttrande till Juridiska Nämnden anfört följande. Han dröjde inte
med erkännandet på platsen men bluddrade något om sin extraboll. Han har inte
någon förklaring till det han gjorde och är mycket ångerfull. Han hoppas kunna
komma tillbaka och spela golf på den höga nivå som han hittills gjort. Han har
aldrig tidigare fuskat men har fått en dyr och välförtjänt läxa. Han hoppas att
påföljden ska ställas i relation till hans låga ålder, han är nyss fyllda fjorton år.
Juridiska Nämnden har inte funnit anledning att hålla muntligt förhör, något som
inte heller begärts av part.

Skäl för beslutet
JG har erkänt vad som lagts honom till last. Hans erkännande vinner stöd av vad AF
och JF genast efter tävlingen uppgett för MJ och JAM.
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JG:s förseelse är att anse som grov. Påföljden för grov förseelse är avstängning
under minst ett och högst två år (14 kap. 17 § RF:s stadgar). Vid bestämmande av
avstängningstidens längd ska hänsyn emellertid tas till JG:s låga ålder vid
tidpunkten för förseelsen, han var nyss fyllda fjorton år. Avstängningstiden bör
därför bestämmas till sex månader och avse tävling, uppvisning och uppdrag men
inte träning.

BESLUT
Juridiska Nämnden ådömer, för förseelse mot 14 kap. 2 § 9 p. RF:s stadgar, JG
avstängning under tiden den 29 september 2009 – 29 mars 2010. Under
avstängningstiden får JG inte delta i tävling eller uppvisning eller utöva uppdrag
inom golfsporten.
Detta beslut kan överklagas till Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73
Stockholm, senast den 19 oktober 2009.
Svenska Golfförbundet
Juridiska Nämnden
Jan Rebane

I beslutet har deltagit: Jan Rebane, ordförande, Ulf Skorup, Björn Bergman och
Mia Reich Sjögren. Enhälligt.
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