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BESLUT

2009-02-12

i överklagat ärende enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar
KLAGANDE

RS

MOTPART

CL

SAKEN

Fråga om åsidosättande av säkerhet vid golfspel; nu om påföljd

ÖVERKLAGAT
BESLUT

Östergötlands Golfförbunds beslut den 22 december 2008,
beslutsbilaga.

Yrkande
RS har yrkat strafflindring.
CL har sagt sig inte ha någon synpunkt i påföljdsfrågan.

Skäl för beslutet
Lika med Östergötlands Golfförbund finner Juridiska Nämnden att RS, då han gjorde sitt
utslag, måste ha varit medveten om den risk det innebar att slå ut bollen i riktning mot de tre
spelarna som befann sig på fairway och på relativt kort avstånd från utslagsplatsen. Det måste
ha stått klart för honom att någon av dem kunde komma att träffas av bollen, som dock
landade på en plats ca 20 m bortom dem.
Mot bakgrund av det mått av oaktsamhet som han har visat vid tillfället, saknas anledning
med hänsyn till gärningen att ändra den bestämda påföljden. Vad som förevarit på hål 16,
hålet som spelades före ifrågavarande hål 17, föranleder inte annan bedömning.
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Emellertid har handläggningen i ärendet dragit ut på tiden (jfr 14 kap. 12 § RF:s stadgar).
Synbarligen har ingen skriftväxling ägt rum förrän den 30 november 2008, då RS yttrade sig
över anmälan. Härefter tycks parterna ha slutförelagts och har ärendet avgjorts i deras utevaro.
Tidsåtgången för handläggningen av ärendet ger anledning att något förkorta
avstängningstiden. Med beaktande av bestämmelsen om tiden för avstängning (14 kap. 6 § 6
st. RF:s stadgar) skall avstängningstiden bestämmas på sätt framgår av beslutet nedan.

BESLUT
Juridiska Nämnden gör endast den ändringen i Östergötlands Golfförbunds beslut
den 22 december 2008 att den RS ådömda avstängningen ska avse tiden den
22 december 2008 – 21 maj 2009.
Detta beslut får överklagas hos Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm
senast den 5 mars 2009.
Svenska Golfförbundet
Juridiska Nämnden

Jan Rebane

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