Juridiska Nämnden
BESLUT

meddelat av Juridiska Nämnden den 3 juni 2015 i ärende enligt 14 kap.
Riksidrottsförbundets (RF) stadgar (1/2015 JurN 1-14)

ANMÄLARE

TP

ANMÄLD

AL

SAKEN

Fråga om fusk vid golftävling

Bakgrund och yrkanden

Den 9 maj 2015 spelades Skandia Tour Regional på AspGK. I tävlingen deltog
AL. Tävlingen var en s.k. förbundstävling, vilket innebär att ett bestraffningsärende enligt RF:s stadgar ska handläggas av Svenska Golfförbundets Juridiska
Nämnd.
TP – åskådare vid tävlingen – har anmält AL för att efter avslutad rond ha lämnat
in ett scorekort innehållandes en för låg score på hål 17.

AL har erkänt det som påstås i anmälan samt har anfört att han är djupt ångerfull
och ledsen över det inträffade.

Juridiska Nämnden har avgjort ärendet på handlingarna.
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Skäl för beslutet

Genom AL:s egna uppgifter och utredningen i övrigt är det utrett att han har gjort
sig skyldig till fusk på det sätt som har gjorts gällande i anmälan. Förseelsen är att
betrakta som grov och någon annan påföljd än avstängning kan därför inte komma
i fråga.

Påföljden för en grov förseelse är enligt 14 kap. 7 § RF:s stadgar avstängning
under minst ett och högst två år. Vid bestämmande av avstängningstidens längd
ska dock i detta fall hänsyn tas till AL:s låga ålder (14 år). Vidare bör i viss mån
beaktas att AL förbehållslöst har erkänt och att han är mycket ångerfull över det
inträffade. Avstängningen ska avse tävling, uppvisning och utövande av uppdrag
inom golfsporten men inte träning (spel på bana).

På grund av det anförda ska avstängningstiden bestämmas till fem månader.

BESLUT
Juridiska Nämnden ådömer, för förseelse mot 14 kap. 2 § 9 RF:s stadgar, AL
avstängning från och med den 4 juni till och med den 3 november 2015. Under
avstängningstiden får AL inte delta i tävling eller uppvisning eller utöva uppdrag
inom golfsporten.

Beslutet får överklagas hos Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 37 Stockholm
senast den 24 juni 2015.
Svenska Golfförbundet
Juridiska Nämnden

Thomas Hedstrand

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