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Svenska
Golfförbundet

Juridiska Nämnden
BESLUT
meddelat av Juridiska Nämnden den 16 november 2021 i överklagat ärende enligt
14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar (dnr 17-2021-14)

KLAGANDE

RJ, medlem i ÖFG

MOTPART

JA, medlem i ÖFG

SAKEN

Fråga om åsidosättande av säkerhet vid golfspel

ÖVERKLAGAT

Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbunds beslut

BESLUT

den 23 september 2021 i ärendet med dnr 1/2021, se bilaga

Bakgrund

Greenkeepern JA anmälde RJ hos Jämtland - Härjedalens Golfdistriktsförbund

(golfdistriktsförbundet) för farligt spel den 30 juni 2021 på ÖFG. Enligt anmälan hade BJ
slagit ett slag på hål nr 6 som träffade JA på låret och även den ruffklippare som han satt
på utan att han dessförinnan hade gett något klarteckentill RJ.

RJ motsatte sig anmälan och gjorde bl.a. gällande att han inte hade sett JA innan han slog
det aktuella slaget.
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Golfdistriktsförbundet höll syn i ärendet. Vidare hölls muntliga förhör med parterna.
De muntliga förhören hölls vid två olika datum, vilket berodde på att parterna inte kunde

inställa sig till muntligt förhör vid sammatillfälle. RJs spelpartner, tillika hans son, LJ
lämnade också en skriftlig redogörelse i ärendet.
Golfdistriktsförbundet konstaterade att det vid synen hade framkommit att den klippare
som JA satt på måste ha varit synlig för RJ när han slog sitt slag. Golfdistriktsförbundet
fann därför att RJ hade varit oaktsam genom att slå det aktuella slaget och att han fick
anses ha utsatt JA för en påtaglig risk att en allvarlig skada skulle kunnat ha uppstått.
Vid en samlad bedömning fann golfdistriktsförbundetatt förseelsen varatt betrakta
som grov och bestämde påföljden till ett års avstängning. Golfdistriktsförbundet stängde
därför av BJ från tävling, uppvisning, träning (spel på golfbana) och uppdrag inom
golfsporten från och med den 24 september 2021 till och med den 23 september 2022.

Yrkanden m.m.

RJ har överklagat golfdistriktsförbundets beslut. Han har yrkat att beslutet ska upphävas
och att påföljden underalla förhållanden ska lindras.

JA har motsatt sig att golfdistriktsförbundets beslut ändras.

Juridiska Nämndenhar avgjort ärendet på handlingarna efter att parterna beretts tillfälle
att slutföra sin talan.

Rättsliga utgångspunkter

Enligt 14 kap. RF:s stadgar kan en medlem i en idrottsförening som hargjort sig skyldig
till en förseelse i samband med idrottsverksamhet bestraffas. För att en bestraffning ska
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kommai fråga krävs att det är bevisat att den anmälde hargjort sig skyldig till en sådan
förseelse som finns intagen i den s.k. brottskatalogen i 14 kap. 2 8 RF:s stadgar. Enligt
14 kap. 2 8 14 RF:s stadgar kan bestraffning ådömas den som harbrutit motett specialidrottsförbunds, ett specialidrottsdistriktsförbunds 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.
2814 RF:s stadgar. Av regel 1.2 a) i R&A:s och USGA:s Regler för golfspel från januari
2019 framgårbl.a. att en golfspelare ska vara hänsynsfull mot andra och värna om andras
säkerhet. Det innebäratt en golfspelare, innan han eller hon slår ett slag, ska försäkra sig

om att ingen befinner sig inom ett område där det finnsrisk för att träffas av bollen (den
s.k. riskzonen). Om det finns en minsta risk för att någon skadas ska den som harslagit
bollen dessutom ropa Fore.

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.
Beviskravet är detsamma som i brottmål i domstol. Det krävs alltså att det är ställt utom
rimligt tvivel att den anmälde har begått den anmälda förseelsen. När ord står mot ord

räcker det inte med att anmälaren är mertrovärdig för att beviskravet ska vara uppfyllt.
Det krävsi stället att den anmäldes uppgifter vinner stöd i vittnesmål och övrig
utredning eller att den anmäldes uppgifter är så osannolika att de kan lämnas utan
avseende.

Skäl för beslutet

Utredningen i ärendethärär i allt väsentligt densamma som vid golfdistriktsförbundet.

Syn och muntligt förhör i ärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar bör som utgångspunkt ske
i ett sammanhang. Vidare bör både anmälaren och den anmälde haberetts tillfälle att
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närvara vid synen och det muntliga förhöret. Det får i detta fall anses utrett att JA på
grund av personliga förhållanden inte hade möjlighet att närvara vid det ursprungligt

utsatta muntliga förhöret. Vid sådant förhållanden kan det inte anses ha varit direkt fel
av golfdistriktsförbundet att höra parterna vid olika tillfällen och att hålla syn på banan
utan att båda parterna var närvarande.

Vad gäller ärendet i sak konstaterar Juridiska Nämnden att det saknas skäl att ifrågasätta
de iakttagelser som golfdistriktsförbundet hargjort vid sin syn. I den fortsatta
bedömningen av ärendet utgår därför Juridiska Nämndenfrån de iakttagelser från synen
som golfdistriktsförbundet har redogjort för i sitt beslut.

Juridiska Nämnden instämmeri de överväganden som golfdistriktsförbundet har gjort
när det gäller vad som ärutrett i ärendet; att RJ har gjort sig skyldig till en bestraffningsbar förseelse, att förseelsen ska bedömas som grov, att påföljden ska bestämmastill
avstängning, att avstängningstiden ska bestämmastill ett år samt att avstängningen ska
avse tävling, träning (spel på golfbana), uppvisning och förbud mot att utöva uppdrag

inom golfsporten. Vad BJ har anfört i ärendet här föranleder inte någon annan
bedömning.
På grund av det anförda ska golfdistriktsförbundets beslut inte ändras.

Övrigt

Med anledning av ett antal ärenden de senaste åren som hargällt farligt spel gentemot
banarbetare vill Juridiska Nämnden understrykaatt en golfbana är banarbetarnas

arbetsplats. Det åligger därföralla golfspelare att värna om deras arbetsmiljö genom
att följa de regler och principer som gäller för säker golf.
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BESLUT
Juridiska Nämnden lämnar överklagandet utan bifall. Jämtland - Härjedalens
Golfdistriktsförbunds beslut står därför fast.

Beslutet får överklagas hos Riksidrottsnämnden, Box 11016, 100 61 Stockholm senast

den 7 december 2021. Prövningstillstånd krävs.

Svenska Golfförbundet

Juridiska Nämnden
Thomas Hedstrand

I beslutet har deltagit Thomas Hedstrand, Peter Danowsky, Martin Rhodin, Elena

Perrone och Annika Rudestad. Enhälligt.
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BESLUT
meddelat den 23 september 2021 av Jémtland-Hatjeddlens GDF:s Juridiska kommitté,

Avendenr:

1/2021

Anmälare: ec
RT
T I.

Sh TT ATM
Saken:

Fråga om farligt spel enl 14 kap 2 § p 14 RF:s stadgar

Aiimald handélse

I en skriftlig anrälan, som inkom till Jämtland-Härjedaleris GDF den 30 juni 2021,har

CEN
isan somgreenkeeper/banarbetare sedan fyra är på

GK,anmältSN för farligt spel när denhe spelade en sällskapsrond i sällskap med
sin:sorRT ‘Kopia avv anmälan bifogas somBilaga. 1.

Juridiska kommittén har haft muntliga förhör, vc den 8:juli 2021 och med

den.30 juli 2021.QINhar inkommit ined skriftlig redogörelse

för hur hän som medspelare har uppfattat situationen och även gjort ett skriftligt

förtydligande, Bilaga 2-4,

CR härvid förhöret uppgivit att han befunnit sig på. hål 6 och där utförde

klippninig av ruffen på vänster sida om falrwey, Flan'hade klippt gräset närmast fairwaypå

tuppvägenoch var påväg från préénéii Hed inot tesomrädet, Han hade settnär kan vänt vid
green alltvå spelare slog ut från någon av de bakre teeboxarna ochnär han komimityt ligare

en bit ned säg han att den ena spelaren skulle slå ett slag fån én plats bakori tös 50. Han.
stannade maskinen och fällde upp de främre klippaggregaten för att gespelarenKlartecken,

ineninnän hanhann göra det slog spelaten sitt slag.

Vidtillfället var det follt solljus och spelaren hade solon i ryggen, Klipparen, söm har ett vitt

tak, var solbelyst. Han befann sig ca 6 — 7 möterfrån fairwaykanten, Han såg att spelaren.

bytte klubba till en rescueklubba. Kortefter att bollen slagits blev han träffad påena låret.och
därefter studsade bollen mot det fränire aggrepatet och sedan vidare totklipparens bakre del.

Innän slaget gav spelaren inte hågot tecken att han avsåg att-slå. Efter att han träffats av bollen
körde han ned möt spelaren ochberättade vad söm hänt, Spelareri bad då dimursäkt och
lämnade sitt golf-id. Tack vare att han hade en skoteroverall på sig uppstod ingen nämnvärd
smärta när han träffades:av bollen.

Car huyudsakligen uppgivit-att han.och soneh GEE spelade en
sillskapsrunda på morgonen den aktuella dagen. De hade kommit till Hal 6 och ställt sina

Vtrustningar invid en bänk när man kommer från greenen på hal 5. Naide-gick till tee for att

slå ut säg de en banarbetatei en Idippare på väg I ruffen från greenen på sammahålpå väg

ned från greenen. Då de bedömde att.avståndet till klipparen vat så stört ätt den inte vari

farozonen gjordede sina utslag, Sonen slogut rsSD boll kom endasttill én

plats kort omtee 50. Han-giek till sin utrustning och bytte till en rescueklubba: Innan slag ör
två tittade han efterklipparen men värken han själv eller medspelarenkunde inte varesig se

eller höra klipparen. De utgick då ifrån attklipparen kört ned motfairway på hål od
slogdåsitt andra slag, vilket gicktill vänster In mot ruffen; Hanhörde strax att den
träffadenagothart, son han då uppfattade var klipparen; "Hanuppfåttade situattorien så att

klipparen stod stillanär bollen träffade den. Därefter säg han att banarbetaren kom körande
mot dem. När han fick veta att bollen hade träffat banarbetaren badhan honom ori utsäkt.

CNaruppgivitat SID slogut först från tee 60 på häl 6. Bollenkom

endastca 30 metertill i jänmhöjd med en bänk som finns mellan greenenpå hål 5 och tee 50

på hål 6, De såg klipparen i färdriktning från greenenpå hål 6-ochfiedåt mot en passage över
tiiot hål 5, belägen uhgefär halvvägsmellantee:och green på vänster sida om fairway. Se bild
över hål 6, Bilaga3,rc] med röd färg markerat var klipparen befatinsig vid

andra slag.När de gått fram till sina utrostningar inför CDandra

slag sågdeinte klipparen. De såg töte heller klipparen närslaget slogs, utan först därefter och
då stod klipparen stilla på markerad plats, Han hörde att bollen träffade Klipparen. Sedan kom
gteenkeepern körande och begärde uppgift öm golf-id för

Kommittöns bedömning
Parternas berättelser/uppgifter går uppenbart isär, Klart synes vara att när slaget.slogs här

thaskinen och greenkeepern stätt stilla på den plats parterna är ense om att gräsklipparen

befann sig närslaget slogs och bollen träffade banarbetaren. Fråganär då oh spelaren kunde
se maskinen när han slog sitt slag? Kommittén'har varit på plats med en golfbil som

parkerades på den plats där klipparen stod när bollen träffade giéenkeepein och maskinen,

"Taket på golfbilen'var synligt från den plats

slog sitt andra slag.

Gräsklippningsmaskinen, som är knappt tre-ineter hög, är närmare en räeter högre än

golfbilen. Det får därför konstateras att klipparen måste varit synlig för spelarennär han slog

sitt.slag, speciellt som solljuset föll på maskinen,

Detär vidare klart att banarbetaren befärn sig ihom riskzonen vid slaget,vilket inte minst

visas av att bollén de facto träffade banarbetaren. Banarbetarens uppgift att han såg spelaren
vid slaget — han satt i inaskinen hied huvudet cirka enhalvmeter lägre än taket på maskinen —

är trovärdig. Det får därför konstaterasatt spelaren vid slaget hade bort se maskinen och

banarbetaren. Bedömningenär därför att spelaren har brutit mot den i golfen så viktiga regeln
ättinte slå en boll i riktäing mot någon inom riskzonen. Det är spelaten soi bär det fulla

atlsväret för sitt slag, Något försök till kontakt med banarbetareneller pa annat sätt påkalla

dennes uppmärksamhet här spelaren inte ens påstått att han gjort, trots att banarbetaren säger
sig ha varit på väg att själv ge teckei till spélaren,vilket han enligt hans uppgift inte harin
göra inman bolleg slogs.
Kommitténs beddthning ar således att spelaren varit oaktsam, Handlingenfar anses ha

medfört :en påtaglig risk för att allvatlig skada kurinat uppstå. Vid en sarinlad bedömning av

omständigheterna kting den aktuella förseelsen —och med beaktande avJuridiska Nämndens
praxis i ärenden äv aktuelltslag —är förseelsen att betrakta som grov: Någonannan påföljd än
avstängning kän därförinte kommaifråga. Påföljden vid en grov förséelse ska bestämmastill
lägst ett års och högst två års avstängning. Straffvärdet uppgåri detta fall till ett års
avstängning.

Beslut

Jämtland Härjedalens Golfdistriktförbund n> för förseelse mot 14 kap 2 $
RF:s stadgartill avstängning från och med den 24 september 2021 till och med-den 23

september 2022. Underavstängningen ffinte delta i tävling ölet uppvisning

inom golfsporten, träna i anläggning (spela pa golfbana) som

— eller

annan förebing eller bolag söm är medlem i eller ansluten till Svenska Golfförbundet, eller

utöva uppdrag inom golfsporten.

Beslutet får överklägas till Svenska Golfförbundet, Juridiska Nämnden, Box 11016, 100 61
Stockholm, senast inom tre veckorfrån dagen för detta beslut,

Fara

Göran Blänning
Ordförande i Juridiska Kommittén

I detta beslut har deltagit: Göran Blänning, Björn Löjdalil och Jan Mårtensson, Enhälligt:

Sändlista:

Jutidiska Natinden, SGF

Jamtland-Harjedalens GDF

