Juridiska Nämnden
BESLUT
meddelat av Juridiska Nämnden den 11 november 2020 i ärende enligt 14 kap.
Riksidrottsförbundets (RF) stadgar (dnr 6-2020-14)
ANMÄLARE

US, medlem i TkGK

ANMÄLD

VE, medlem i KbGK

SAKEN

Fråga om åsidosättande av säkerhet vid golfspel

_______________________
Bakgrund
Den 13 september 2020 spelades tävlingen Teen Tour First, omgång 6, på SjöGK.
I tävlingen deltog VE som spelade i bollen bakom bl.a. FW. Tävlingen var en s.k.
förbundstävling, vilket innebär att ett bestraffningsärende enligt RF:s stadgar ska
avgöras av Svenska Golfförbundets Juridiska Nämnd som första instans.

Yrkanden m.m.
US har anmält VE för farligt spel i samband med den aktuella tävlingen och yrkat på en
tillrättavisning som påföljd. Han har sammanfattningsvis gjort gällande att VE spelat in
mot green på hål 5 och träffat FW på ryggen precis när denne lämnat greenkanten och
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innan han kommit fram till sin vagn som var parkerad vid foregreen. Han har vidare
anfört att VE haft ca 200–220 meter kvar till mitten av green när han gjorde sitt inspel.
VE har bestritt att han gjort sig skyldig till farligt spel, men medgett att bollen träffat FW
och att en tillrättavisning är en rimlig påföljd. Han har uppgett bl.a. följande. Han väntade
ca fem minuter på att spelarna framför skulle bli klara på greenen och missade sedan när
han slog. Han trodde att bollen skulle bli kort in mot de spelare som lämnat green för att
gå mot hål 6 och såg inte när bollen träffade FW. Det var först när han kom fram till bollen
som han såg att den låg ca 10–15 meter kort höger om flaggan. När han fick kontakt med
FW mellan hål 11 och hål 12 bad han om ursäkt för det inträffade.
Juridiska Nämnden har avgjort ärendet på handlingarna efter att parterna beretts tillfälle
att slutföra sin talan.

Skäl för beslutet

Rättsliga utgångspunkter
Enligt 14 kap. 2 § 14 RF:s stadgar kan medlem i en idrottsförening bestraffas för att ha
brutit mot ett specialförbunds, ett specialdistriktsförbunds eller en annan tävlingsarrangörs tävlingsregler. Vid spel på en golfbana gäller Regler för golfspel antagna av
The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews (R&A), The United States Golf Association
(USGA) och Svenska Golfförbundet (SGF). Dessa regler är sådana tävlingsregler som avses
i 14 kap. 2 § 14 RF:s stadgar.
Av regel 1.2 a) i R&A:s och USGA:s Regler för golfspel från januari 2019 framgår bl.a.
att en golfspelare ska vara hänsynsfull mot andra och värna om andras säkerhet. Det
innebär att en golfspelare, innan han eller hon slår ett slag, ska försäkra sig om att
ingen befinner sig inom ett område där det finns risk för att träffas av bollen (den s.k.
riskzonen).
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För bestraffning krävs att den anmälde spelaren har handlat uppsåtligen (med avsikt)
eller varit oaktsam. Rena olyckshändelser kan inte bli föremål för bestraffning. För att
någon ska bestraffas krävs att anmälaren kan styrka det som påstås i anmälan.

Juridiska Nämndens bedömning
Genom VEs egna uppgifter och utredningen i övrigt är det utrett att hans boll träffade
FW och att FW befann sig i den s.k. riskzonen. VE borde, eftersom han varit medveten
om spelarna på greenområdet i bollen framför, ha förstått att det fanns en risk för att
FW skulle kunna träffas av bollen. VE har därmed åsidosatt säkerheten vid golfspel på
ett sådant sätt att han ska bestraffas enligt 14 kap. 2 § 14 RF:s stadgar.
Vid valet av påföljd för förseelser enligt 14 kap. RF:s stadgar ska man göra en samlad
bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Är förseelsen med hänsyn till
omständigheterna att anse som ringa får endast tillrättavisning utdömas (se 14 kap.
3 och 7 §§ RF:s stadgar). Normalpåföljden när en spelare träffat eller varit mycket nära
att träffa en person är avstängning. När spelaren inte förstått att bollen skulle kunna
träffa en person i riskzonen kan det dock i vissa fall vara tillräckligt med en
tillrättavisning.
Det har i ärendet inte gjorts gällande att den aktuella förseelsen är grov. FW befann sig
på ett relativt långt avstånd från VE när denna spelade in mot green och FW har inte
åsamkats några allvarliga personskador. Och även om VE inte iakttagit den försiktighet
som krävs bör hänsyn tas till hans låga ålder (13 år vid förseelsen) och till det faktum att
han varit ångerfull och, såvitt känt är, inte tidigare har brutit mot 14 kap. RF:s stadgar.
Vid en sammantagen bedömning av omständigheterna i ärendet anser Juridiska
Nämnden att det är tillräckligt att VE ådöms en tillrättavisning.
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BESLUT
Juridiska Nämnden ådömer, för förseelse mot 14 kap. 2 § 14 RF:s stadgar, VE en
tillrättavisning.
Beslutet får överklagas hos Riksidrottsnämnden, Box 11016, 100 61 Stockholm
senast den 2 december 2020.
Svenska Golfförbundet
Juridiska Nämnden
Thomas Hedstrand

I beslutet har deltagit Thomas Hedstrand, Peter Danowsky, Martin Rhodin, Elena Perrone
och Annika Rudestad. Enhälligt.

