Juridiska Nämnden
BESLUT

meddelat av Juridiska Nämnden den 17 februari 2012 i överklagade ärenden enligt 14 kap.
Riksidrottsförbundets (RF) stadgar (13/2011 JurN 13-14 och 14/2011 JurN 14-14)
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Fråga om åsidosättande av säkerhet i samband med
golfspel

ÖVERKLAGAT

Gästrike-Hälsinge Golfdistriktsförbunds bestraffnings-

BESLUT

kommittés beslut den 8 december 2011, beslutsbilaga

Bakgrund och yrkanden

Gästrike-Hälsinge Golfdistriktsförbund beslutade den 8 december 2011 att stänga
av NW från allt golfspel på bana under tiden 2011-12-10 till 2012-06-09 för brott
mot 14 kap. 2 § 14 p RF:s stadgar. Han bedömdes ha åsidosatt säkerheten vid
golfspel den 10 september 2011 på HöGK. Golfdistriktsförbundet erinrade även
HöGK om att åtgärda hål 12 för undvikande av liknande händelser.
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AS har överklagat beslutet till Juridiska Nämnden och yrkat att den oaktsamhet
NW visat ska bedömas allvarligare än vad golfdistriktsförbundet gjort och att
avstängningen i vart fall ska omfatta minst kommande golfsäsong.

NW har också överklagat beslutet och yrkat att den avstängning på sex månader,
som han godtar, ska räknas från den 21 september 2011 och således omfatta tiden
fram till den 20 april 2012.

Utredningen

Juridiska Nämnden har hållit muntligt förhör och i samband därmed syn på
HöGK:s hål nr 12, varvid förhållandena inspekterades på plats. Vid synen deltog
parter och närvarande vittnen. Parterna gavs vid synen bland annat tillfälle att visa
var de befann sig vid den aktuella händelsen.

Vid det muntliga förhöret har AS och NW hörts. Vidare har vittnesförhör hållits
med KS och MW. Skriftliga vittnesberättelser från JW och MW har åberopats vid
handläggningen i nämnden.

Parterna har berättat i huvudsaklig överensstämmelse med vad de anfört i ingivna
och till det överklagade beslutet bilagda skrifter med följande förtydliganden och
tillägg.

AS
Han spelade hål nr 12 och efter att ha hålat ut på hålet tog han sin bag och gick
iväg från hålet för att fortsätta till hål 13. Hans bag stod närmast green och när han
passerade sin medspelare, KS, som stod vid sin bag, sa han till honom att skynda
sig från hålet eftersom det redan stod en spelare på tee färdig att slå ut.

Båda lämnade skyndsamt greenområdet och gick mot vägen som leder till hål 13.
Så snart de båda kommit ur synhåll från tee kände AS att något exploderade i hans
huvud. Medspelarna trodde att en boll träffat någons bag men det var han
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som träffats. Han bad KS att undersöka om han blödde eller om han kunde se
något och därefter sprang KS ut mot green och ropade till bakomvarande att de
måste ropa fore.

AS lämnade vid förhöret in och åberopade en skrift som han tillställt styrelsen för
HöGK men som inte tidigare funnits med bland handlingarna i ärendet.

NW
Han slog ut först av spelarna i hans boll på hål nr 12. Han och medspelaren MW
stod längre bak på tee och svingade under det att de pratade om hur man svingar i
avvaktan på att det skulle bli klart att slå ut. Han gick sedan fram för att slå ut
efter det att framförvarande parti kommit ur synhåll. Han är hemmaspelare och
välbekant med banan. Han slog ett misslyckat slag, en kraftig hook, och ropade
fore. Främsta anledningen till det är att det finns en motionsslinga i närheten. Efter
det slog MW ut och även han hookade varpå de ropade fore ytterligare en gång.
Därefter kom det någon och ropade att man måste skrika fore. När han kom ner
mot green förstod han att någon blivit träffad och det uppstod visst tumult och
ordväxlingar. Han blev väldigt rädd och beklagade att han hade åsamkat AS
skada.

KS
Han spelade med AS och deras respektive hustrur. På hål 12, som är ett korthål, sa
AS till honom när de hålat ut att han skulle skynda sig bort från greenområdet då
det stod någon på tee som såg ut att vara färdig att slå. Han skyndade sig så att
han, som han bedömde det, var utom synhåll och fara för bakomvarande boll.
Därefter kunde han och AS ta det lite lugnare. Plötsligt hörde han en smäll och
han förstod att det var en boll som träffat hans medspelare. AS bad honom titta
efter om han blödde eller om han såg något annat. Därefter sprang han ut och
ropade till bakomvarande boll att de måste ropa fore. MW kom sedan
nerspringande. Därefter kom NW och JW, som även hon slagit ut en boll efter de
två andra.
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MW
Han och NW avvaktade med att slå till dess framförvarande hade försvunnit ur
sikte och de bedömde att det var klart att spela. Även han slog ett misslyckat slag
åt samma håll och ropade därför också fore. Sedan kom någon utspringande och
ropade att man måste skrika fore. Han sprang ner för att se vad som inträffat. JW
slog ut efter honom från röd tee.

Skäl för beslutet

NW är medlem i HöGK och är väl förtrogen med förhållanden på det aktuella
hålet och dess topografi. I ärendet är av särskilt intresse att det kort till vänster om
green finns en kulle som delvis skymmer sikten från tee för spelare på väg till
nästa utslag. NW har efter det att AS:s parti lämnat green gjort sitt utslag så att det
kom att direkt träffa AS i huvudet och orsaka denne de skador denne beskrivit.
Det är visserligen ostridigt att AS vid slaget på grund av terrängförhållanden var
utom synhåll från tee men AS:s uppgifter visar också att han träffades endast
mycket kort tid efter det att han kom i skymt läge. NW, som är en erfaren golfare,
borde ha insett att de närmast framförvarande kunde befinna sig inom räckhåll för
ett mindre lyckat slag; detta visade sig också vara fallet.

Genom att ändå slå ut har han, som han för övrigt själv medgett, varit oaktsam.
Juridiska Nämnden finner dock att den oaktsamhet NW visat inte är allvarligare
än den bedömning av frågan golfdistriktsförbundet gjort och inte heller föranleda
en strängare påföljd.

Enligt 14 kap. 6 § RF:s stadgar ska avstängningstiden börja inom en vecka från
dagen för beslutet. I stadgandet finns också beskrivet några fall där bestraffningsorgan kan besluta om annan börjedag, det handlar om fall där den dömde varit
avstängd under utredningstiden och om vissa närmare beskrivna situationer vid
tävlingar.
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Juridiska Nämnden finner att det i ärendet inte finns förutsättningar att flytta fram
verkställighetsstarten på så sätt som AS begärt. Att nu bestämma att den påföljd
som pågår ska börja vid en tidigare tidpunkt så som NW yrkat kan inte komma
ifråga.

I det överklagade beslutet har avstängningen förklarats avse allt spel på bana.
Juridiska Nämnden finner att beslutet ska förstås så att NW förbjuds att under
avstängningstiden delta i tävling och träna på anläggning (golfbana) tillhörande
HöGK eller annan förening som är medlem i eller ansluten till Svenska
Golfförbundet.

BESLUT
Juridiska Nämnden fastställer Gästrike-Hälsinge Golfdistriktsförbunds beslut,
med förtydligande att avstängningen ska avse förbud att delta i tävling eller träna
på anläggning (golfbana) tillhörande HöGK eller annan förening som är medlem i
eller ansluten till Svenska Golfförbundet.

Detta beslut får överklagas hos Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 37
Stockholm senast den 9 mars 2012. Prövningstillstånd krävs.
Svenska Golfförbundet
Juridiska Nämnden

Jan Rebane

I detta beslut har deltagit Jan Rebane, ordförande, samt Thomas Bergman och
Mia Reich-Sjögren. Enhälligt.
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