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BESLUT 2010-07-26
i ärende enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar
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SAKEN

Fråga om försök fusk vid tävlingsspel (förbundstävling)

Bakgrund och yrkanden m.m.
Den 22 juni 2010 spelades Skandia Tour Riks på AbbGK. Tävlingen var en s.k. förbundstävling, vilket innebär att bestraffningsanmälan ska göras hos Svenska
Golfförbundet (SGF), Juridiska Nämnden.
KHE, som tjänstgjorde som Tournament Director (TD) på tävlingen, har i anmälan
till SGF påstått att AR, som spelade tillsammans med MJ och KS, försökt fuska
under spel av hål nr 2 genom att lägga ned en boll på marken och påstå att den bollen
var hennes boll i spel.
AR har erkänt vad som lagts henne till last.
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Utredningen i Juridiska Nämnden
Juridiska Nämnden har avgjort ärendet på handlingarna. Nämnden har dessförinnan
funnit att anledning saknas att hålla muntligt förhör, något som inte heller påkallats
av parterna.
Av utredningen i ärendet – KHE:s bestraffningsanmälan samt skriftliga vittnesutsagor från MJ och KS – framgår i huvudsak följande. AR:s utslag på hål 2 hamnade på
hålets vänstra sida. Hon slog en provisorisk boll. Efter att alla spelarna i bollen letat i
närmare fem minuter efter AR:s första boll sade hon plötsligt att hon hittat sin boll.
Mot detta invände MJ som sade till AR att hon (MJ) sett AR placera en boll på marken. AR ändrade sig då och påstod att den just upphittade bollen var en annan boll,
som inte tillhörde henne. MJ bad att få titta närmare på bollen ifråga och kunde då
konstatera att den bollen var en likadan boll med samma märkning som AR:s första
boll. Strax härefter hittades AR:s riktiga boll. Efter en kortare diskussion erkände AR
sedan vad som skett.
AR har skriftligen, såväl den 22 juni 2010 i anslutning till tävlingen som i yttrande
(e-post) till Juridiska Nämnden, erkänt att hon försökt fuska och vitsordat medtävlarnas berättelser om vad som förekommit. AR har förklarat att hon skäms mycket för
det som inträffat.

Skäl för beslutet
AR har erkänt vad som lagts henne till last. Hennes erkännande vinner stöd av utredningen i övrigt.
AR:s förseelse är att betrakta 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 också tas till att det var ett försöksbrott och till AR:s låga ålder, hon var vid tävlingstillfället 17 år. Avstängningstiden
ska därför bestämmas till skäliga sex månader och avse tävling, uppvisning och uppdrag men inte träning.
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BESLUT
Juridiska Nämnden ådömer, för förseelse mot 14 kap. 2 § 9 p RF:s stadgar, AR avstängning från och med den 27 juli 2010 till och med den 26 januari 2011. Under
avstängningstiden får AR inte delta i tävling eller uppvisning eller utöva uppdrag
inom golfsporten.
Detta beslut kan överklagas till Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73
Stockholm, senast den 16 augusti 2010.
Svenska Golfförbundet
Juridiska Nämnden
Jan Rebane

I detta beslut har deltagit Jan Rebane, ordförande, samt Bo Bengtsson och Björn Bergman.
Enhälligt.
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