Juridiska Nämnden
BESLUT
meddelat av Juridiska Nämnden den 12 mars 2015 i ärende enligt 14 kap.
Riksidrottsförbundets (RF) stadgar (13/2014 JurN 13-14)
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Fråga om åsidosättande av säkerhet vid golfspel

ÖVERKLAGAT

Östergötlands Golfförbunds beslut den 12 december 2014,

BESLUT

bilaga 1

Bakgrund

Den 16 september 2014 spelades en scramble-tävling sponsrad av ett lokalt
företag på Landeryds GK, södra banan. ACB spelade tillsammans med ytterligare
tre personer. SM spelade också med tre personer i partiet efter ACB. ACB
anmälde hos Östergötlands Golfförbund SM för åsidosättande av säkerhet genom
att på hål nr 11 slagit ett slag så att han träffade hennes hand med sin boll. På
grund av skadan blev hon oförmögen att spela golf under resterande del av
säsongen.

SM medgav att han förfarit oaktsamt och att han inte borde ha slagit bollen vid det
aktuella tillfället.
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Östergötlands Golfförbund avgjorde ärendet efter att ha hållit muntligt förhör där
SM och ACB hördes. I det överklagade beslutet ådömdes SM avstängning ett år
för förseelse mot 14 kap. 2 § RF:s stadgar. Han får enligt golfdistriktsförbundets
beslut under perioden den 13 december 2014 till och med den 12 december 2015
inte delta i tävling eller uppvisning eller utöva uppdrag inom golfsporten, ej heller
träna på anläggning (golfbana) tillhörande Landeryds GK eller annan förening
som är medlem i eller ansluten till Svenska Golfförbundet.

Yrkanden m.m.

SM har överklagat golfdistriktsförbundets beslut. Han har yrkat att
avstängningsperioden ska kortas alternativt att avstängningen enbart ska gälla spel
på Landeryds Golfklubb. Han har anfört att han uppträdde korrekt genom att
skrika fore och därefter springa fram till ACB, be om ursäkt och fråga hur det
gick.

ACB har yttrat sig i ärendet.

Ingen av parterna har åberopat muntligt förhör. Juridiska Nämnden har avgjort
ärendet på handlingarna.

Skäl för beslutet

Genom golfdistriktsförbundets beslut är det utrett att SM har åsidosatt säkerheten
vid golfspel på ett sådant sätt att han ska ådömas en bestraffning för att han har
brutit mot 14 kap. 2 § RF:s stadgar. Frågan är då vilken påföljd som han bör
ådömas. I denna del gör Juridiska Nämnden följande överväganden.

När det gäller påföljden avstängning regleras denna i 14 kap. 6 § RF:s stadgar
samt 1 kap. 24 § Svenska Golfförbundets stadgar. Av bestämmelserna framgår att
en avstängning avseende tävling och uppvisning inte enbart kan avse en golfklubb
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utan ska avse hela golfsporten eller, i undantagsfall, all idrottslig verksamhet.

Avstängning får också omfatta träning i anläggning som disponeras av den
avstängdes klubb eller annan klubb, som är medlem i eller ansluten till Svenska
Golfförbundet. Det finns inte skäl att i detta fall begränsa förbudet avseende
träning till att enbart avse spel på Landeryds GK såsom SM har yrkat.

När det gäller avstängningens längd finner Juridiska Nämnden inte skäl att göra
någon annan bedömning än den som golfdistriktsförbundet har gjort. De förmildrande omständigheter som SM har åberopat i sitt överklagande föranleder
således inte att avstängningen kan bestämmas till kortare tid än ett år, vilket är
minimistraffet för en grov förseelse.

På grund av det anförda ska överklagandet lämnas utan bifall.

BESLUT
Juridiska Nämnden lämnar överklagandet utan bifall.

Detta beslut får överklagas hos Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 37
Stockholm senast den 2 april 2015. Prövningstillstånd krävs.
Svenska Golfförbundet
Juridiska Nämnden

Thomas Hedstrand

I detta beslut har deltagit Thomas Hedstrand, ordförande, Peter Danowsky,
Bo Bengtsson, Cecilia Landelius och Martin Rhodin. Enhälligt.
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