Juridiska Nämnden
BESLUT

meddelat av Juridiska Nämnden den 1 november 2011 i ärende enligt 14 kap.
Riksidrottsförbundets (RF) stadgar (10/2011 JurN 10-14)
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Fråga om fusk vid tävlingsspel

Bakgrund och yrkanden
Den 25 september 2011 spelades Skandia Tour regional, 36 håls slagtävling, på SiGK.
Den aktuella tävlingen betraktas som en s.k. förbundstävling, vilket innebär att
bestraffningsanmälan ska prövas av Svenska Golfförbundets (SGF) Juridiska Nämnd.
PN, tävlingens Tournament Director (TD), har i en bestraffningsanmälan till SGF den
27 september 2011 anfört i huvudsak följande angående vad som påstås ha ägt rum
under och efter spel av det 5:e hålet på banan.
AL, som den 20 april i år fyllde 14 år, slog sitt inspel in på greenen. Direkt efter slaget
halvsprang han mot sin boll som låg på green. Hans medspelare var upptagna med att
leta efter en boll i hög ruff och hade inte fokus på vad AL gjorde. En åskådare som
stod på högra sidan av hålet såg AL och vad han gjorde. När AL böjde sig ner för att
markera sin boll knäppte/singlade han markeringsknappen mot flaggan och fortsatte
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sedan sin rörelse nedåt som om han markerade sin boll. Därefter gick han mot sina
medspelare och hjälpte till att leta boll.
När AL kom tillbaks upp på green lagade han sitt nedslagsmärke och gick sedan till
sin markeringsknapp, som låg cirka 4 meter närmare hålet än där bollen hade stannat.
MT, PT och HL har uppgivit att de såg hela händelseförloppet. De undrade varför AL
inte puttade från den plats där bollen stannat. PT gick fram till AL efter att han gått av
greenen och frågade honom om det inte skett något konstigt i samband med att han
markerade sin boll. AL sa då att han inte gjort något fel.
TD kontaktades och PT hördes innan bollen med AL hade spelat färdigt. AL hördes
sedan av TD:n. AL erkände vad han gjort. Medspelarna som också hördes om
händelsen uppgav att de inte sett något eftersom de var upptagna med att leta boll i
ruff. De uppgav dock att AL erkände vad han gjort under spel på hål 6 eller 7.
AL har i skriftligt svaromål anfört att han i huvudsak instämmer i det som PT anmält
till TD:n. Han har dock velat framhålla att han inte låtsades markera sin boll och att
markeringsknappen inte låg mer än två meter längre fram. Han säger inte detta som en
ursäkt men vill att det ska vara korrekt.
Vidare har AL uppgett att PT kom fram till honom och skrek att han var så arg att han
kunde hoppa ur skorna och att han då blev rädd. Därefter berättade han för sina
medspelare vad han gjort och sa att han skulle komma att bli diskad.
AL har vidare framfört att han skäms för vad han gjort och är ledsen för att han
genom detta gör sin klubb och sina föräldrar besvikna.
AL har vädjat om att han inte ska bli avstängd. Han har framfört tack till domaren på
plats som tog hand om honom på ett bra sätt och även hjälpte ALs pappa som var
väldigt besviken.

Skäl för beslutet
Juridiska Nämnden har avgjort ärendet på handlingarna.
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AL har erkänt vad som lagts honom till last och i huvudsak vitsordat vad som inträffat.
Vad som framgår av anmälan kan därför läggas till grund för bedömningen.
AL:s förseelse är att betrakta som grov. Vad som framkommit beträffande
omständigheterna kring händelsen, bl.a. att AL redan under spel av de följande hålen
och därefter, erkände vad han gjort föranleder inte någon annan bedömning.
Påföljden för grov förseelse är avstängning under minst ett och högst två år (14 kap.
7 § RF:s stadgar). Juridiska Nämnden anser att annan påföljd än avstängning inte kan
komma ifråga. Vid bestämmande av avstängningstiden ska dock hänsyn tas till AL:s
mycket låga ålder - 14 år - samt att han i princip omgående erkände vad han hade
gjort.
Avstängningstiden kan därför bestämmas till skäliga fyra månader och avse tävling,
uppvisning och uppdrag inom golfsporten men inte träning.

BESLUT
Juridiska Nämnden ådömer, för förseelse mot 14 kap. 2 § 9 RF:s stadgar, AL
avstängning under tiden från och med den 2 november 2011 till och med 2 mars 2012.
Under avstängningstiden får AL inte delta i tävling, uppvisning eller utöva uppdrag
inom golfsporten.
Detta beslut kan överklagas till Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm
senast den 22 november 2011.

Svenska Golfförbundet
Juridiska Nämnden
Jan Rebane

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