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Golfförbundet

Juridiska Nämnden
BESLUT
meddelat av Juridiska Nämnden den 29 oktober 2021 i överklagat ärende enligt 14 kap.

Riksidrottsförbundets (RF) stadgar (dnr 16-2021-14)
KLAGANDE

AN, medlem i GKS
Biträde: GÖ

MOTPART

MC, medlem i GKS

SAKEN

Fråga om åsidosättande av säkerhetvid golfspel

ÖVERKLAGAT

Stockholms Golfförbunds beslut den 7 oktober

BESLUT

2021 i arende med dnr 2/2021, se bilaga

Bakgrund

ANspelade den 12 augusti 2021 en sallskapsrond pa GKS, 18-halsbanan,tillsammans
med OS och JS. Efter att ha blivit traffad i huvudet av en golfboll iden gemensamma

ruffen mellan fairway på hål nr 7 och 13 gjorde AN en anmälantill Stockholms
Golfförbund(golfdistriktsförbundet) mot MCförfarligt spel.
Till stöd för sin anmälan gjorde AN sammanfattningsvis gällande följande. Han slog sitt

utslag på hål nr 7 så att bollen hamnade på fairway på hål nr 13. Efter att ha chippat
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tillbaka bollen till fairway på hål nr 7 ställde han sig i närheten av några björkträd i ruffen
mellan hålen. När han stod där träffades han i huvudet av en boll och föll till marken. Det

var ingen som ropade Fore.
MC medgav att han inte hade ropat Fore efter sitt utslag, men bestred att han hadegjort

sig skyldig till en bestraffningsbar förseelse. Enligt MC hade han och hans medspelare på
hål nr 13 väntat på trebollen framför innan de slog ut från backtee. Han slog ut först och
utslaget gick mot högersidan av fairway på hål 13. Eftersom han bedömdeatt bollen höll

sig inom hålets sträckning ropade han inte Fore. Daremot ropade han Fore nar hans
medspelare slog ett slag som gick åt höger.

I det överklagade beslutet lämnadegolfdistriktsförbundet, efter att ha hållit muntligt förhör
samt syn på platsen, anmälan utan bifall. Golfdistriktsförbundet fann att MC inte kunde
anses ha förstått eller ha haft anledning att räkna med att någon skulle ha befunnit sig på
eller i direkt närhet av hål nr 13 och därmedvarai risk för att träffas. Golfdistriktsförbundet noterade i detta sammanhang att inte någon av spelarna på hål nr 7 och 13 hade
sett spelarna på det andra hålet och att ingen signalerat för att få uppmärksamhet och visa
sin position. Golfdistriktsförbundet fann vidare att MC fick anses ha vidtagit tillräckliga
kontrollåtgärder i samband medutslaget. Golfdistriktsförbundets sammantagna

bedömning var därför att MC inte hade varit oaktsam, utan att det endast var olyckliga
omständigheter som leddetill att han inte ropade Fore efter sitt utslag på hål nr 13.

Yrkanden m.m.

ANharöverklagat golfdistriktsförbundets beslut och yrkat att MC ska ådömas
avstängning i två år eller i vart fall avstängning i enlighet med Juridiska Nämndens

praxis. AN hargjort gällande att det har varit fråga om farligt spel då MC inte ropat Fore.
MC har motsatt sig att golfdistriktsförbundets beslut ändras.
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Utredningen

Juridiska Nämndenhar hållit muntligt förhör och syn på GKS. Vid det muntliga förhöret
har AN och MC hörts. På ANs begäran har förhör hållits med OS och JS. På MCs begäran
har referatet i golfdistriktsförbundets beslut av förhöret med EP lästs upp. MC har

åberopat en kartbild som visar bollens riktning. Juridiska Nämndenharvidare tagit del
av den skylt som vanligtvis står placerad vid tee på hål nr 13 och GKS:s banguide.

De i ärendet hörda personernahari allt väsentligt berättat i enlighet med vad som

antecknats i golfdistriktsförbundets beslut.
ANhartillagt att han efter händelsen har fått problem med höger öga och att han inom
kort ska på ett återbesök hos ögonläkaren.

MChar tillagt bla. följande. Han har +1 i handicap. Han tycker det är både olustigt och
förvånandeatt bli anmäld förfarligt spel av en person som befunnit sig på fel fairway
utan att, som brukligt är, markera sin närvaro för spelare på det aktuella hålet. Hans

spelstrategi på hål nr 13 äratt slå en spoon eftersom den inte når ut på hål nr 7, varifrån
det är betydligt svårare att nå greenen på andra slaget. Slaget innebarinte fara för
spelare på hål nr 7. Avståndet från aktuell teeplacering till där hans boll låg är drygt 200
meter, vilket är normal carrylängd för honom. Slaget hade vidare en svag vänsterskruv.
Han och hans medspelare hade uppsikt över bollbanan och att den inte på något sätt

innebar någonfara för spelare på hål nr 7 eftersom den höll sig på högerkanten av
fairway på hål nr 13.

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 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 8 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 honslår ett slag, ska försäkra sig om att ingen

befinner sig inom ett områdedärdet 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. Det gäller även i den situationen att det inte kan anses ha varit fel att slå slaget,
mendär bollbananhar blivit 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 säkerheten alltid 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 ledatill 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.
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Det krävs i stället att den anmäldes uppgifter vinner stöd i vittnesmål och övrig
utredningeller att den anmäldes uppgifter är så osannolika att de kan lämnas utan
avseende.

Skäl för beslutet

Skuldfrågan

Frågani ärendet är om MC genom att inte ropa Fore hargjort sig skyldig till en
bestraffningsbar förseelse enligt 14 kap. RF:s stadgar. I denna del gör Juridiska Nämnden
följande överväganden.

Utredningen här är i huvudsak densammasom vid golfdistriktsförbundet. Det är således
klarlagt att MCs boll träffade AN i huvudet när denne befann sig i nära anslutning till den
rad av björkar i den smala ruffen mellan hål nr 7 och 13 som står bara några enstaka

metertill höger om fairway på hål nr 13. Som också golfdistriktsförbundet konstaterat är
hål nr 13 utformat på ett sådant sätt att mitten och höger sida av fairway på höger sida är

skymdför en spelare som slår från backtee. Det är i ärendetutrett att det vid
utslagsplatsen fanns en skylt med budskapet "Ropa Fore vid slag åt höger. Fara för
spelare på hal 7”. Aven i banguiden anges “RopaFore! vid utslag som går åt höger”.

Juridiska Nämnden konstaterar att MC Ar en langtslaende och erfaren golfare med +1
i handicap. Han måste i egenskap av medlem i GKS anses vara väl förtrogen med banans
sträckning. Det får anses utrett att han på grund av den skymda sikten åt höger inte
kundefölja bollbanan hela vägen. Vid dessa förhållanden anser Juridiska Nämndenatt

MCbordehaförstått att det fanns en risk för att spelare från hål nr 7 uppehöll sig i den
skymda delen mellan hål nr 7 och 13. Med hänsyntill siktförhållandena från backtee får
det dessutom anses föreligga närmast en absolut skyldighet att ropa Fore vid slag åt

höger, vilket det enligt Juridiska Nämndenär utrett att det har rört sig om i detta fall.
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Mot denna bakgrund anser Juridiska Nämnden att MC, genom att inte ropa Fore, har
agerat oaktsamt och åsidosatt säkerheten vid golfspel på ett sådantsätt att han ska
bestraffas för att ha brutit mot en grundlägganderegel för säkerhetvid golfspel.

Påföljd
Frågan är då vilken påföljd som ska dömas utför förseelsen. Vid valet av påföljd ska man
göra en samlad bedömning av omständigheternai det enskilda fallet. Är förseelsen med
hänsyntill omständigheterna att anse som ringa, får endast tillrättavisning utdömas(se

14 kap. 3 och 7 88 RF:s stadgar). Om förseelsen är grov ska påföljden bestämmastill minst
ett års avstängning.
Påföljden för att inte ropa Fore i en situation där det inte har varit oaktsamtatt slå själva
slaget, och där det inte heller funnits några särskilda omständigheter som talat för att

någon person befunnit sig där bollen landade, bör i regel bestämmastill tillrättavisning.
Vid valet av påföljd ska dock i detta fall särskilt beaktas att MC inte följt den uppmaning
om att ropa Fore vid slag åt höger som framgår av både skylt och banguide,att bollen flög
mot ett område där personer regelmässigt uppehåller sig och att MC borde haförstått
detta. Härtill kommer att AN träffades av bollen med personskada som följd.

Vid en samlad bedömning anser Juridiska Nämndenatt förseelsen inte kan anses som
ringa. Det rör sig inte heller om en grov förseelse där minimistraffet ska bestämmastill
ett års avstängning. Påföljden ska i stället bestämmas till sex månaders avstängning.
Avstängningen ska omfatta tävling, uppvisning och träning (spel på golfbana). Mot
bakgrund av att MC är medlem i PGA och harsin anställning inom golfsporten bör
avstängningen dock inte omfatta utövande av uppdrag inom golfsporten.
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BESLUT
Medändring av Stockholms Golfförbunds beslut ådömer Juridiska Nämnden MC
avstängning från och med den 30 oktober 2021 till och med den 29 april 2022. Under
avstängningstiden får MC inte delta i tävling eller uppvisning inom golfsporten eller

träna i anläggning (spela på golfbana) som tillhör GKS eller annan förening eller bolag
som är medlem i eller ansluten till Svenska Golfförbundet.

Beslutet får överklagas hos Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, Box 11016, 100 61
Stockholm senast den 19 november 2021.

Svenska Golfförbundet

Juridiska Nämnden
Thomas Hedstrand

I beslutet har deltagit Thomas Hedstrand, Peter Danowsky och Annika Rudestad.
Enhälligt.

JURIDISKA KOMMITTÉN
Stockholms Golfförbund

Dnr 2/2021

BESLUT
2021-10-07

Tärende enligt 14 kap. Riksidrottsférbundets (RF) stadgat
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Åsidosättande av säkerhet vid golfspel (farligt spel)

Den 12 augusti 2021 speladeITD och

piQ@H GK. När de spelade hål 7, träffade:

en silllskapstond

i huvudet av en golfboll

utan att någon dessförinnan Kade topat fore, Bollen som träffadell hade slagits ut
på bål 13NN(NN spelade en sällskapstond med.

GREED bo: onNN för åsidosättande av säkerhet vid golfspel (farligt
spel) och gjort gällande at:QIN borde ha topat fore efter sitt utslag på hål 13.
har vidgått att han inte topade fore efter sitt utslag, men bestritt att han genom

denna underlåtenhet hat gjort sig skyldig till någon bestraffningsbar förseelse.
UTREDNINGEN

Juridiska komtmittén har den 26 september 2021 hållit muntligt förhör och genomfört syn vid hål

7 och 13 pAQED GK. Vid det muniliga ferhéret ha

SEED ©:GRD 1511s. Pattetna har ocks’ Aberopatsbtiftliga
handlingar.

Vid synen har Juridiska kommittén noterat bl.a. följande. Hål 7 och 13 ligget sida vid sida med

patallella fairways, dock att halen spelasat olika hall, och detfinns en gemensam tuff/semituff

mellanhålen. Till höger och framför den bakre utslagsplatsen — med vit och gul tee — på hål 13
finns en skogsdunge. Skogsdungen löper hela vägen fram till den främre utslagsplatsen — med blå
och rédtee, som är belägen på höger sida av hålet. Båda utslagsplatserna är förhöjda i förhållande
till fairway. Den främre utslagsplatsen skymmer därför titten och höger sida av faitway och
tuff/semituffpA hal 13 for de som skasla ut fran den bakte utslagsplatsen. Lite drygt 200 meter
från den bakre utslagsplatsen finns det några björkträd som at placerade i tuffen/semituffen
mellan hål 7 och 13. Vid den bakté utslagsplatsen finns en något undangömd skylt med
budskapet att en golfspelare ska ropa fore vid utslag som gat åt höget. Samma budskap anges i
banguiden.

QINbar i anmälan och vid det tuniliga förhöret uppgett i huvudsak följande. På häl 7

slog han sitt utslag så att bollen hamnade på hål 13:s fairway. Han väntade på att en treboll på hål
13:s fairway skulle spela sina bollat innan han gick till sin boll och chippadetillbaka dentill hål 7:s
fairway, Han ställde sig sedan i närheten av några björkträd i tuffen/semiruffen mellan hålen, När
han stod där träffades han hårt i huvudet av en boll och han föll till marken. Det hade inte ropats

fore. Efter några minuter kotr SINN och GENIsicnde fån hål 13:s tee, Han

hade inte sett dem på hål 13:s utslagsplats. SDbad om ursäkt och sa till honom att

han hade haft ögonen på bollen hela tiden och därför inte ropat fore.

GEDhar i yttrande och vid det muntliga förhöret uppgett i huvudsak följande. Närfill
QHDoch han kom till hål 13 var de tvungna att vänta på en treboll som spelade framför dem.
När trebollen var utom räckhåll upplevde de att spelfältet var fritt. Han slog ut först — från
backtee — och utslaget gick mot högersidan av hål 13:s faitway och några bjötkträd som är

placerade i den riktningen. Flan bedömde att bollen höll sig på hål 13 hela tiden. Därefter slog

SED -:(INNutslag gick mer åt höger — ut mot hål 7 — och de ropade dinfSr fore.
När de gick fratm för att slå sina andraslag såg han(ED sii vid hans bolli ruffen

mellan hål 7 och 13.
n>:

eee... ibuvudsak bektaftat det som QED uppgett. De hat

även anfört att inte heller de håde sett någon spelare på hål 13:s utslagsplatser före händelsen.

GEbar i huvudsak bekräftat det sotQIN uppgett. Fan har såvitt sillQi
GERDwislag anfSxtatt han upplevdeatt bollen gick mot hégersidan av hål 13:s fairway;
bollbanan stattade mot bjérktriden för att sedan med en draw skruva sig något vänster. Det gick

fran backteeinte att se vat bol slog ner, Han bedömer att björkträden är något
av en gräns för när man böt ropa fore, Om bollen går höger om träden bör man ropa.

JURIDISKA KOMMITTÉNS BEDÖMNING
Rättsliga utgångspunkter
Enligt 14 kap. 2 $ 14 RF:s stadgar kan bestraffning ådömas den sombrutit mot specialförbunds,
specialdistriktsförbunds eller annan tävlingsatrangörs tävlingsregler. Sådana tävlingsregler som
avses är bl.a, 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).

Av tegel 1.2 a) i Regler för golfspel fran januati 2019 framgår bl.a. att en golfspelare ska vara
hansynsfull mot andra, t.ex, genom att värna om andras säkerhet, Regeln innebär bl.a. 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). Vidare bör
regeln innebära

att en golfspelare ska ropa fore vid minsta risk för komtna i närheten av eller träffa någon annan

(se tekommendationerna Säker golfi Sverige, avsnitt 6 Rekommenderade säkerhetsföreskr

ifter

och skyltar).

För bestraffning krävs att den anmälde spelaren har handlat uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Rena olyckshändelser kan således inte bli föremål för bestraffning. Det innebär bl.a.
atti sådana
fall där det endast är olyckliga omständigheter som harlett till att spelarens boll har hamnat
i

närheten av en person och spelaren inte ens borde ha förstått att personen befann sig i riskzone
n,
rör det sig inte om en bestraffningsbar fötseelse (se bl.a. Juridiska Nämndens beslut den 3 juli

2009 ittende 4/2009 JuiN 4-14).
Skuld

Den i ärendet påstått bestraffningsbara förseelsen utgöts avi

underlåtenhet att

topafore efter sitt utslag på hål 13. Det har alltså inte gjorts gällande att
inte
borde haslagit sitt utslag i
hade förflyttat sig till en plats utom räckhåll.

En utgångspunkt innan en golfspelareslår sitt slag är, som angetts ovan, att han eller hon
försäkrat sig om att ingen befinner sig inom ett område där det flnns risk för att träffas av bollen.
En spelate kan därför behöva vidta olika slags åtgärder för att kontrollera säkerheten innan han
eller hon slår sitt slag, Om en spelare inte ser landningsområdet för golfbollen, bör också iregel

forecaddie användas (se tekommendationerna Säker golf i Sverige, avsnitt 6 Rekommenderade

säkerhetsföreskrifter och skyltar).

Enligt Juridiska kommittén ar det i detta fall givetvis olyckligt att(EN inte ropade fore
när hans boll gick inot och träffade GEIR Om macd topat fore, kunde

möjligen olyckan ha undvikits, Frågan för Juridiska kommittén att bedöma är on

har varit oaktsam nat hanirite ropade fore eller om detta berott endast på olyckliga omständigheter. Av betydelse vid denna bedömning är inte minst omständigheterna i samband med utslaget

och om tillvickliga kontrollatgirder vidtagits av

AvQEEEEEEEED och(INN uppgifter hat framkommit att(NN väntade

medatt slå sitt utslag till dess att framförvarande spelparti hade gått utom räckhåll.lll
GENslog dätefter ett slag med en bollbana som både han själv och hans medspelate
uppfattade höll sig inom hålets sträckning. Bollen slog sedan net — och träffade SVIN -—
vid några björkträd som är placetade bara några enstaka meter till höger om hål 13:s fairway. Att
någon skulle ha befunnit sig på eller i direkt närhet av hål 13 — och därmed vara i risk för att
träffas — bedömer Juridiska kommittén at(NN inte kan anses ha förstått eller ha haft
anledning att räkna med. Härvid noterat Juridiska kommittén att Inte något av spelpattierna på
hål 7 eller 13 har sett det andra partiet, Av detta följer också att inte någon av spelarna, inbegripet

GENI som gick in på hål 13 för att där slå sin boll, har signalerat för att få uppmärksamhet och visa sin position.

|

Vidare bedömer Jutidiska kommittén a får anses ha vidtagit tillräckliga kontroll-

åtgärder i samband med utslaget, Av vad som framkommit vid synen ax hal 13 utformat pa ett
sådant sätt att det inte är möjligt för en spelare som står på den bakre utslagsplatsen att få full

överblick över hålet och landningsområdet på hålets högra sida. För att få sådan överblick krävs i
stället att spelaren i princip går fram till den främte utslagsplatsen, som ät placerad 70-80 meter
framför den bakte utslagsplatsen. Även med beaktande av betydelsen av säkert spel kan det inte

anses tinligt att spelare inför varje utslag från den bakre utslagsplatsen — själv eller med

användande av forecaddie — ska gå fratn till den främre utslagsplatsen för att säkerställa fritt

spelfalt, sirskilt inte i en situation när den som ska slå ut har väntat på och sett det fram-

fötvatande spelpartiet gå utom räckhåll. En spelare på hål 13:s bakte utslagsplats uppmanas inte

heller till en sådan åtgärd, utan i stället anges det där att en spelare ska topa fore om utslaget gar

åt höger.

Sammantaget ät det dätförJuridiska kommitténs bedémning atQD inte har vatit

oaktsam, utan att det endast har varit olyckliga omständigheter som har lett till att han inte ropade

fore efter sitt utslag på bål 13. Anmälan ska därför lätnnas utan bifall.
Övrigt

Denaktuella händelsen hade med all sannolikhet kunnat undvikas om det vid hål 13:s bakte
‘utslagsplats hade funnits en bättre möjlighet att överblicka hålet eller använda forecaddie.

Juridiska kommittén skickat dätför detta beslut till QEGCKfr kinnedom.
BESLUT

Juridiska komrmittén lämnat anmälan utan bifall.

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Detta beslut får av patt överklagas hos Svenska Golfförbundet, Juridiska Nämnden, Box 11016,
100 61 Stockholm, senast den 28 oktober 2021.

Stockholms Golfförbund

Jutidiska kommittéa.
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Magfius Goransson
Ordforande

I detta beslut har deltagit: Magnus Göransson, Mattias Pleiner, Karin Annikas Persson och
Isabel Lundblad: Enhälligt.

