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Fråga om fusk vid tävlingsspel

Bakgrund och yrkanden
Den 17 juni 2009 spelades den andra ronden på den tredje deltävlingen av Skandia Tour
Regional. Tävlingens genomfördes på FagGK. Denna deltävling på Skandia Tour är en
s.k. förbundstävling, vilket innebär att bestraffningsanmälan skall göras hos Svenska Golfförbundet (SGF), Juridiska Nämnden.
PT har i en bestraffningsanmälan till Juridiska Nämnden anfört i huvudsak följande. ST,
pappa till PL:s markör NTB, anmälde efter rondens slut att han hade sett hur PL på hål 7
släppt en ny boll i ruffen och spelat vidare på denna som om den vore originalbollen.
Detta hade inträffat medan de tre spelarna letat efter PL:s boll. Efter att ha konfronterat
de tre spelarna om den påstådda incidenten framkom det att PL:s utslag landat i ett område med mycket högt ruffgräs till höger om fairway ca 280 meter från gul tee. De hade
inledningsvis letat i mitten av ruffområdet. Efter en kortare tids letande gick PL bakåt i
spelriktningen. Han sade sig hitta sin boll i det nya området, och spelade sitt andraslag på
denna. Såväl NTB som medspelaren KT hade ryggarna vända mot PL när han hittade sin
boll. PL förnekade att han skulle ha placerat en ny boll i ruffen. – Vid en syn i området
senare samma dag hittades inte någon boll. Eftersom det mot ST:s påståenden om fusk
stod ”ord mot ord”, friades PL från misstankarna om brott mot golfreglerna. I den officiella resultatlistan placerade sig PL på plats 33 av 49. – PT gör sammanfattningsvis gällande att det, baserat på ST:s vittnesmål, föreligger anledning att göra en anmälan om
bestraffning och att PL genom att på hål 7 släppa en ny boll i ruffen och spela vidare på
denna, medvetet fuskat i syfte att tillskansa sig en fördel i tävlingen.
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PL har i ett av honom undertecknat skriftligt svaromål, men författat av hans far LEL,
förbehållslöst erkänt att han gjort sig skyldig till den påstådda förseelsen. Han har som
förklaring uppgett att han ville slippa gå tillbaka och slå ett nytt slag från utslagsplatsen.
Det var en engångsföreteelse och han har alltid följt regelverket under de fyra säsonger
han tävlat på Skandia Tour. Avslutningsvis hoppas han att påföljden ska ställas i relation
till att han bara är 14 år.

Skäl för beslutet
Juridiska Nämnden har avgjort ärendet på handlingarna.
PL har erkänt vad som lagts honom till last och vitsordat PT:s beskrivning av vad som ägt
rum. Vad som framgår av anmälan, i förening med svaromålet, ska läggas till grund för
bedömningen.
Förseelsen är att anse som grov. Påföljden för grov förseelse är avstängning under minst
ett och högst två år (14 kap 7 § RF:s stadgar). Vid bestämmandet av avstängningstiden ska
hänsyn emellertid tas till PL:s låga ålder, som vid tidpunkten för förseelsen var 14 år. Avstängningstiden ska därför skäligen bestämmas till 6 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, PL avstängning under tiden den 25 juli 2009 - 25 januari 2010. Under avstängningstiden får PL inte
delta i tävling, uppvisning eller uppdrag inom golfsporten.
Detta beslut kan överklagas till Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm
senast den 14 augusti 2009.
Svenska Golfförbundet
Juridiska Nämnden

Jan Rebane

I detta beslut har deltagit:
Jan Rebane, ordförande, samt Bo Bengtsson och Mia Reich Sjögren. Enhälligt.
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