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Örebro Läns Golfförbunds Disciplinnämnd

BESLUT
Anmälare: FM
Anmäld:

ÖGK

Inkom:

Den 13 november 2009

Beslut:

Beslut fattat den 30 december 2009

__________________________

Bakgrund
ÖLGF:s Disciplinnämnd har, efter inkommen anmälan från FM enligt bilaga 1, kompletterad
med anmälarens bilder från arrangemanget på banan enligt bilaga 2, och den anmälde ÖGK:s
yttrande enligt bilaga 3, den 21 december hållit förhandling med parterna. Med allt detta som
underlag kan följande fakta sammanfattas.
På ÖGK spelades Ågatan Invitational den 9 oktober 2009. Arrangör för detta var Lanna
Lodge och Ågatan Fore, vilka bedriver hotell- och restaurangverksamhet i de lokaler som
tidigare ägdes av ÖGK. Lanna Lodge och Ågatan Fore arrangerade Ågatan Invitational som
en företagstävling för sina kunder, leverantörer och andra inbjudna gäster.
För arrangemanget hade Lanna Lodge och Ågatan Fore abonnerat 18-hålsbanan av ÖGK och
för detta nyttjande har klubben fakturerat arrangören med 25 000 kronor.
Att en golfklubb upplåter sin golfbana för externa arrangemang, s.k. företagsgolfer, och i det
sammanhanget även fakturerar nyttjandet är en väldigt vanlig företeelse i golfsverige. Ett
avtal mellan golfklubb och arrangör bör då upprättas, som bl.a. avtalar ansvarsfördelning och
annat.
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För sin egen tävlingsverksamhet har en golfklubb SGF:s tillstånd att arrangera och genomföra
sina klubbtävlingar enligt Spelets regler (se definition i SoT med Hcp) och klubbens ansvar
för detta tävlingstillstånd omfattas även då externa parter hyr klubbens golfbana för exv. en
företagsgolf.
Hur detta tävlingstillstånd skall tillämpas och det ansvar detta medför regleras i Spel- och
Tävlingshandbok med Handicapregler 2008-2011 (SoT med Hcp) och beskrivs främst i Kap.
2 SGF:s övergripande bestämmelser och policy, Kap. 3 Tävlingsverksamhet på golfklubb
samt Kap. 15 Bilagor. Utdrag ur dessa kapitel finns som bilaga 4.
I detta sammanhang skall även påpekas att SGF:s alkoholpolicy som beskrivs i Kap. 2 i sin
helhet bygger på RF:s alkoholpolitiska riktlinjer och policy.
Vid förhandlingen mellan parterna har följande fakta kunnat fastställas när det gäller ÖGKs
utövande av sitt tävlingsansvar enligt SoT med Hcp Kap. 2, 3 och 15 gentemot arrangören av
Ågatan Invitational den 9 oktober.
•

Det har inte upprättats något skriftligt eller muntligt avtal mellan ÖGK och arrangören
av Ågatan Invitational varför golfklubben i sin helhet gjort avsteg från det som
regleras i SoT med Hcp Kap. 2.1, 2.2 och 3.9

Till följd av detta avsteg har ÖGK dessutom medverkat till att följande, ytterligare avsteg,
skett:
•

Arrangören har tillstått att alkoholhaltiga drycker har utbjudits till och konsumerats av
deltagarna i Ågatan Invitational och detta under pågående rond, vilket är i strid med
SoT med Hcp Kap. 2.10.1

•

Förtäring av alkoholhaltiga drycker under pågående rond kan komma att påverka en
spelares omdöme som kan leda till enskild eller annan spelares/persons skada och
därmed äventyra säkerheten i golfspelet vilket är i strid med SoT med Hcp Kap. 2.9

De bilder anmälaren presenterar från banan under Ågatan Invitational visar bland annat att det
funnits uppsatt skylt för varumärket och ginsorten Bombay Sapphire vilket är i strid med SoT
med Hcp Kap. 2.10.1.1.

Skäl för beslutet
ÖGK har, på sätt som framgår av ovan redovisade omständigheter, den 9 oktober 2009 mot
betalning och utan att upprätta avtal med arrangören upplåtit sin golfbana för externt
arrangemang i form av s.k. företagsgolf, varvid det under pågående rond på olika platser på
golfbanan till deltagarna utbjudits och även konsumerats alkoholhaltiga drycker. Vidare har
det under pågående tävling på golfbanan förekommit spritreklam på uppsatta skyltar.
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Genom sitt handlande har ÖGK, som ansvarig golfklubb för det speciella arrangemanget,
gjort avsteg från vad som regleras i Spel- och Tävlingshandbok med Handicapregler 20082011 och som beskrivs i Kap.2: SGF:s övergripande bestämmelser och policy, Kap. 3:
Tävlingsverksamhet på golfklubb samt Kap 15: Bilagor.
Förseelsen är av sådan art, att bestraffning skall ådömas med stöd av 14 kap i RF:s stadgar
genom att klubben brutit mot Svenska Golfförbundets stadgar och tävlingsregler på ett sådant
sätt, att idrotten därav skadats eller uppenbarligen därav kunnat skadas. Förseelsen är med
hänsyn till omständigheterna ej att anse som ringa. Påföljden skall därför bestämmas till böter.

Påföljd
ÖLGDF:s Disciplinnämnd ådömer ÖGK med stöd av RF:s stadgar 14 kap 2§ 5, 13 och 14
punkterna till böter om 10 000 kronor att utges till Svenska Golfförbundet. Ådömda böter
skall betalas senast inom fyra veckor från dagen för beslutets meddelande.

Beslutet enhälligt.

Detta beslut kan överklagas till Svenska Golfförbundet, Juridiska Nämnden, Box 84, 182 11
Danderyd senast tre veckor från dagen för beslutets meddelande.
Beslut delges enligt RF:s stadgar kap 14 17§ parterna samt Svenska Golfförbundet.

Örebro den 30 december 2009

Thorsten Hellmark
Ordförande

I beslutet har deltagit, förutom ordföranden, Björn M Lindquist, Anders Lundgren och Jan
Sjöö.

