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KLAGANDE

VH, medlem i UmGK
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SJ, medlem i BjhGK

SAKEN

Fråga om åsidosättande av säkerhet vid golfspel

ÖVERKLAGAT

Norr- och Västerbottens Golfförbunds beslut den 13 september

BESLUT

2021, se bilaga

Bakgrund

SJ spelade den 20 juli 2021 ensallskapsrond pa BjhGKtillsammans med tre medspelare.
VHspeladei bollen framför tillsammans medsin hustru. Efter en incident på det åttonde
hålet (ett par 5-hål som mäter ca 440 meterfrån gul tee) gjorde VH en anmälan hos Norr-

och Västerbottens Golfförbund (golfdistriktsförbundet) mot SJ för farligt spel.
Till stöd för sin anmälan gjorde VH sammanfattningsvis gällande följande. Efter att ha
hålat ut på det åttonde hålet gick han mot sin vagn. Halvvägs till vagnen noterade han att
bakomvarande spelare, som befann sig ca 150 meter bort, hade börjat spela in mot hålet.
Först kom en boll rullande nära honom när han var på fairway. När han hade kommit

@

Svenska
Golfförbundet

”

fram till sin vagn och vänt sig om för att gå över en bro som ledertill nästa hål blev han
träffad av en boll i huvudet. Han började blöda ymnigt och fick transporterastill sjukhus

för att sy såret och undersökas.
SJ bestred att han hadegjort sig skyldig till farligt spel. Enligt S] slog han sitt inspel mot
green efter sina medspelare och efter att framförvarande boll hade hålat ut och ingen

längre syntestill vid hålet. Han fick en bra träff, men bollen fångades av vinden och
drog kraftigt till höger mot en bäck som går längs den ena sidan på hålet. En av hans
medspelare sprang åt vänsterför att följa bollen och såg då hur den träffade VH som
stod vid den bro som leder över bäckentill nästa hål.

I det överklagade beslutet lämnade golfdistriktsförbundet, efter att ha hållit syn på
platsen, anmälan utanbifall. Golfdistriktsförbundet konstaterade att det förhållandet
att VH träffades av slaget var en besvärande omständighet för SJ. Men hänsyntill de
beviskrav som finns i bestraffningsärenden ansåg emellertid golfdistriktsförbundet

att det inte gick att bortse från de uppgifter om händelseförloppet som SJ och dennes
medspelare lämnat. I beslutet antecknades också att den aktuella bron vid tillfället
delvis var skymd av ett buskage och att det var 190 meter fram till VH från den plats
darSJ slog sitt slag. Sammantaget ansåg golfdistriktsförbundet att det inte var styrkt

att 5J insett eller borde ha insett att det fanns risker med slaget. I stället betecknade
golfdistriktsförbundet händelsen som en olycka.

Yrkanden m.m.

VH haröverklagat golfdistriktsförbundets beslut. Enligt VH har det varit fråga om ett
oaktsamt agerande eftersom SJ, som är väl förtrogen med banans utformning, inte
försäkrade sig om att framförvarande spelare inte löpte någonrisk att träffas av bollen
samt att han inte ropade Foretrots att bollen gick i en riktning där det fanns en risk för
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att någon skulle träffas av den. VH har i det sammanhanget framhållit bl.a. att han såg
SJ och dennes medspelare när han gick av hålet samt att det inte fanns något buskage vid
bron.

SJ har motsatt sig att golfdistriktsförbundets beslut ändras och i huvudsak vidhållit sin
version av händelseförloppet.

Juridiska Nämndenharavgjort ärendet på handlingarnaefter 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
kommai fråga krävs att det är bevisat att den anmälde har gjort 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 mot ett specialförbunds, ett specialdistriktsförbunds eller en annan tävlingsarrangörs tävlingsregler.

Vid spel på en golfbanagäller 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
innebäratt en golfspelare, innan haneller honslårett 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).
Om det finns en minsta risk för att någon skadas ska den som harslagit bollen dessutom
ropa Fore. Det gäller även i den situationen att det inte kan anses havarit fel att slå slaget,
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men därbollbanan harblivit sådan att det likväl finns en minsta risk för att någon kan
skadas. Principen om att ropa Fore vid minsta risk för personskada är en sedan länge
grundläggande princip som gäller i hela världen och som alla golfspelare ska kännatill

(jfr även Svenska Golfförbundets hemsida golf.se/sakergolf). Denna princip, som också
ingår i det som brukar benämnasgolfvett, får anses framgå av tidigare nämnda regel
1.2 a) i Regler för golfspel och har sin grund att säkerhetenalltid ska stå i främsta
rummet vid golfspel eftersom den som träffas av en golfboll löper risk för att drabbas
av en allvarlig personskada som i värsta fall kan leda till att personen omkommer.

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 mer trovärdig för att beviskravet ska vara uppfyllt.
Det krävs i 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

Skuldfrågan
Juridiska Nämndenhartagit del av fotografier från det aktuella hålet. Utredningenär i
övrigt i allt väsentligt densamma som vid golfdistriktsförbundet. Mot den bakgrunden —
och då det inte har framkommit något i ärendet här som bör föranleda en annan bevisvärdering än vad golfdistriktsförbundet har gjort — utgår Juridiska Nämnden från vad
som i det överklagade beslutet har ansetts utrett om händelseförloppet.
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Det är sålunda klarlagt att SJs boll träffade VH medrelativt allvarlig personskada som

följd. Annat kan dock inte anses vara utrett än att VH försvann ur SJs och hans
medspelares sikt bakom ett buskage relativt lång tid innan SJ slog sitt slag efter att
hans medspelare hade spelat in mot green. Det är inte heller visat att SJ av någon annan
anledning hade särskild anledning att anta att VH eller någon annan befann sig i den s.k.
riskzonen. Att SJ vid dessa förhållanden slog sitt slag kan inte bedömas som oaktsamt i
den mening som avses i 14 kap. RF:s stadgar.

Fråga uppkommer då om den omständigheten att det får anses utrett att SJ inte ropade
Fore innebäratt han har brutit mot gällande regler för golfspel. I denna del gör Juridiska
Nämnden följande överväganden.
Med hänsyntill att SJs boll gick mot en grusväg och att han inte hadefri sikt mot denna
plats måste han ha förstått att det fanns åtminstone en mindrerisk för att bollen kunde
träffa en person som av någon anledning befann sig bakom buskaget vid grusvägen, detta

gäller särskilt då banan är SJs hemmabana och han därför bör kännatill eventuella faror.
Att SJ under dessa förhållanden inte ropade Foreär enligt Juridiska Nämnden oaktsamt
i sådan grad att han inte kan undgå bestraffning enligt RF:s stadgar för att ha brutit mot
en grundläggande regel för säkerhet vid golfspel.

Påföljd
Påföljden för att inte ropa Fore i en situation där det inte har varit oaktsamt att slå själva
slaget, och där det inte heller funnits några särskilda omständigheter som talatför att
någon person befannsig där bollen landade, böri regel bestämmastill tillrättavisning.
Enbart den omständigheten att VH åsamkades en personskadautgörinte tillräckliga

skäl att i detta fall frångå denna huvudregel. Det har inte heller framkommit någon
annan omständighet som göratt det finns skäl att ådöma en strängare påföljd. Påföljden
ska därför bestämmastill tillrättavisning.
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BESLUT
Juridiska Nämnden ändrar Norr- och Västerbottens Golfförbunds beslut på så sätt att SJ
ådömsen tillrättavisning. Juridiska Nämndenerinrar SJ] om vikten av att i fortsättningen
följa gällande regler för golfspel och då särskilt reglerna för säkerhet vid golfspel. Beslutet
gäller med omedelbar verkan.

Beslutet får överklagas hos Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, Box 11016, 100 61
Stockholm senast den 19 november 2021. Prövningstillstånd krävs.
Svenska Golfförbundet
Juridiska Nämnden

Thomas Hedstrand

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

Elena Perrone och Annika Rudestad. Enhälligt.

se NORR- och VÄSTERBOTTENS GOLEFÖRBUND

1

Pon I4-2021-1Y
Ankom

BESLUT 2021-09-13

|

|

SGF

pat.Y Sept COZ |
sdnatsen

i ärende jämlikt 14 kap Riksidrottsf6rbundets stadgar

Distriktsförbund:

Norr- och Västerbottens Golfförbund (NVGE )
Juridiska kommittén (IK )
.

Parter

-

Anmäld:

SS

|

ESS)

EE
Saken:

7

‘

a

farligt-spel 2021-07-20, mY GK

CI Hari skriftlig anmälan ingiven till distriktsforbundet anmalt

för farligt spel då skada uppkommit. Anmälan är gjord samma dag händelsen utspelats, 202107-20.

Det antecknas att :IR boll spelade även hans husiQD. 3

CND bol spelade ävenINN
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Utredningen är uppgifter från berörda parter samt medspelare. Uppgifterna har lamnats i mail
ochtelefonsamtal varom det förts anteckningar, Utöver det har syn hållits. Parterna har

kommunicerats uppgifterna.
1.

QED2c: i huvudsak följande. Efter att ha hålat ut på hal nr 8 pi @GK

gick hantill sin golfvagn för att sätta in klubborna, Halvvägs till golfvagnen noterade han att
bakomvarande spelare börjat spela in mot green på hål nr 8 och en boll komrullande i höjd
Norr- och Västerbottens Golfförbund

Stackgatan 22 A

931 50 Skellefteå

med honom cirka 5-8 meter från honom då han fortfarande är på fairway. Han noterade en
spelare i bakomvarande boll cirka 150 meter bort. När han utan dröjsmål gått fram till sin
vagn och vänt sig föratt gå av hålet upplevde han en våldsam smäll och smärta på högersida
av huvudet och han gick ned på knä. Upptäckte omedelbart efter en ymnig blödning från

huvudet. Han transporterades först ti]QQ halsocentral och direfter med ambulanstill

QHD Voiversitetssjukhus kirurgakut foratt sy såret och undersökas. Genomgick sedan
observation i hemmet och det uppgavs att det fanns risk för komplikation och då särskilt
blödning i underliggande hjärnvävnad.

QED ba beskrivit händelsen enligt följande. Elon och hennes make puttar på
hål nr 8 och när hon tittar bakåt ser hon att bakomvarande spelare väntar på fairway vid

bäckkröken. Hon hålar ut först och går av green och gicktill sin vagn vid bron. Hennes make
hade en kort putt kvar och hålade ut strax efter henne och gick utan dröjsmål till sin vagn som

stod så att bakomvarande spelare skulle se den, Hon har just passerat bron då hon hör ett skrik
och sersin makefalla till marken. Hon sprang till undsättning och såg två spelare på fairway.
Hon förstod att maken träffats av en boll och han blödde ymnigt från höger sida av huvudet.
Honviftade och påkallade hjälp av bakomvarande spelare och den som hadegolfbil kérde in
makentill klubbhuset, Ingen i bakomvarande boll skrek fore eller liknande och måste ha sett
att den fanns en person i banan.
2.
SS anger i huvudsak följande. Han spelar i en fyrboll och slår ut först och
hamnar långt ner till höger på fairway nära ruffkanten. De andra spelarna slår sina utslag
betydligt längre och rertill vänster. Han går mot deras bollar för att se var framförvarande

boll är. När han ser att den bollen börjar gå av green går han tillbakatill sin boll. Hans avsikt

är då att spela fram till cirka 80 meter från green, Han träffar sin boll tjockt och kommer bara
till området där de andras bollar är. När han går mot sin boll gör sigllllå redo för att slå,

Ingen annan finns då i banan.MD slår ett bra slag till cirka 80 meter från green. Efter det
sir QEDsitt slag, efter sedvanlig provsving. Han upplever att han får en bra träff, bollen

flyger högt och slaget ser bra ut. Men bollen fångas av vinden och dras kraftigt till höger mot
bäcken som går längs höger sida. GIN springer åt vänster för att följa bollen, och seratt
en person stannat bakom ett buskage som täcker bron och som träffas av bollen ochfallertill
marken. MD springer fram till mannen som självklart är chockad och arg. llförsöker
hålla lugnet och vara tillmötesgående och hjälpsam. Han ropar till (fl som har golfbil och
som kör den skadade mannen till klubbhuset och mannen transporteras därefter vidare.
upplever händelsen som extremt olycklig och han har mått väldigt dåligt, så även hans

medspelare. Han tycker dock inte att han varit oaktsam i sitt spel, trots att skada uppkommit
på spelare i framförvarande boll.
har beskrivit händelsen enligt följande. Han gick i en fyrboll och alla fyra
låg i samma område inför spelet mot green. Mllllibhade då slagit två slag och övriga ett slag.
Som MIminns det slog han först och hans avsikt var endast att spela fram sig.

Framforvarande spelare har då gått av green och är vid bron. Hanslår sitt slag mot en bunker

för att sedan spela in ett tredje slag. Därefter slår illlllD sitt slag som går mot green och landar
cirka 30 meter från green, Ingen person syns då i banan. Sedanslår ill sitt slag som drar

mothöger. SIR drar sig mot vänster för att kunna följa bollen som draralltmer åt höger,
ochplötsligt är en person vid bron i banan, (lll ser att mannen träffas av bollen. Han
skrek då till GM”du träffade honom” men att MM inte trodde honom först, =
sprang sedan mot mannen ochtillkallade golfbilen.

GD Har uppgett följande. (MID hade efter ett dåligt utslag slagit fram sig till de

minns att han slagit sitt andraslag förefill slog sitt tredje. (MD slår
andras bollar.
sitt slag mot green och landarcirka 30-40 meter från green på vänster sida. Ingen var då i
banan. Det kan inte stämma att framförvarande spelare fått en boll rullande vid sig på ett

avstånd av cirka 5-8 meter. Han vet sedan att ill slog sitt slag men han kundeinte följa

bollens bana och såg aldrig när personen träffades av bollen,

GED 12: uppgett följande. Han hade golfbil och fick veta att en person träffats av en
boll. Han hade inte följt det slag som (MID slog. Han själv skulle slå som fjärde man. Han

vinkades fram och träffade på en blödande person vid bron och körde honor intill
klubbhuset. Som han minns det stod det en golfvagn bortom bron och en golfvagn på bron.
a
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_ Ledamétemnai JK har hallit syn pa hal nr 8 pi QD GK. Narvarande i évrigt var iD
GED, klubbens ordförande och banchefen. Vi gick från tee till green och noterade var

bollarna legat före inspel. Avstånd mättes upp. Från platsen där fill) slog sitt slag till CP

ODuppmättes till strax över 190 meter. Se bilaga. Det upplystes att buskage vid sidan av

bron röjts sedan händelsen.

4,
En golfspelare ska vara hänsynsfull mot andra och värna om andras säkerhet. Det innebär att
spelaren före ett slag ska förvissa sig om att ingen befinner sig inom ett område där det finns
risk för att träffas.

IK har att avgöra orao varit oaktsam i sitt spel och i så fall vilken disciplinär
påföljd som ska bestämmas.

Öaktsamhet är synonymt med vårdslöshet. I förevarande fall ska

avgöras huruvida (ND insett eller borde insett att det fanns risk för att någon

person kundeträffas av det slag han slog. Det är endast i sådant fall disciplinär påföljd kan
bestämmas, Olyckshändelser kan inte bli föremål för bestraffning.
Bevisvärderingen om huruvida någon varit oaktsam eller ej ska ske i enlighet med domstolars
bevisvärdering i brottmål. Att en gärning ärstyrkt eller bevisad utesluter att det finns rimliga
tvivel om personens skuld.

Det är ostridigt att FN slagit ett golfslag som inneburit att bollen träffat CMD

(ID: huvudet så att skada uppkommit. Detta är förstås besvärliga omständigheter för

NR Det innebär dock inte med automatik att han varit oaktsam i sitt golfspel.

Saken måste avgöras utifrån de uppgifter och omständigheter som i övrigt framkommiti
utredningen. De olika sidornas versioner om händelseförloppet är delvis oförenliga, men
ingen version kan lämnas utan avseende.

Med tanke på hur bevisbördan är placerad kan man inte bortse från = och
hans medspelare lämnat uppgifter om. Sålunda har två spelare fore

Hslagit

sina slag mot green. Det förefaller vara så ott A st först och att han hade inte avsikt
att slå ända fram till green, och siktar mot en bunker cirka 80-90 meterfrån green och

framförvarande boll är då fortfarande i banan vid bron. Därefter slår nästa spelare GD

och han uppger att ingen är i banan när han slår. Först därefter slår Utses sin boll

som fär den Sya
konsekvensen att den skadar VN

NirQPkr fram galfbilen forait ta hand QED ar en golfvagn bortom bron,

formodige: Gp, och en golfvagn på bron som daa Det är

uppgivet aft bron vid händelsen delvis täcktes av ett buskage. Vid den syn som gjordes var det ”
buskaget röjt,
Efter en sammantagen bedömning av det som framkommit känner IK tillräckliga tvivel över

CEskuld och finner det inte styrkt att han insett eller borde insett att det fanns
risker med det slag han slog. Händelsen och dess konsekvenser för GD är förstås

olyckliga, men händelsen får betecknas som en olycka. (SEINska alltså inte

åläggas bestraffning.
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Beslutet blir att anmälan inte föranleder någon påföljd
Talan mot beslutet

Beslutet får överklagas av part till Svenska Golfförbundet, Juridiska Nämnden, Box 11016,
100 61 Stockholm, senast 4 oktober 2021.

Beslutet delges utöver parterna avenBR och Svenska Golfförbundet.

Lars Grönbet

PY

I beslutet har Karl-Gustaf Sandberg och Stefan Westermark deltagit, båda Luleå GK. Beslutet

är enhälligt,

Bilagor
Anmälan

Svaromål
Mail från medspelare

Anteckningar från telefonsamtal

Översikt av hål nr 8 påSNR GK

Protokoll över syn

