Vi arbetar med
golfens regler.
REGELKOMMITTÉN 2021

För en
roligare
golf!

Svenska
Golfförbundets
Regelkommitté
• är det organ inom Svenska Golfförbundet (SGF) som, på direkt delegation från SGF:s styrelse, ansvarar för frågor som handlar om golfens
regelverk, det vill säga Regler för Golfspel, Amatörregler och
Världshandicapsystemet.
• ska i alla frågor som rör större eller principiella förändringar av regelverken informera, samråda och inhämta förbundsstyrelsens uppfattning innan kommittén fattar beslut eller framför SGF:s ståndpunkt i
ämnet till internationella golforganisationer
• har mandat att fatta beslut i alla frågor som handlar om golfens regelverk och inkomna tävlingsfrågor (till exempel om tävlingsvillkor), inkluderande överklagande av beslut fattade av golfdistriktsförbund eller
golfklubb, som inte rör bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar
• medverkar i utbildning kring regelverken när sådan utbildning genomförs direkt eller indirekt i SGF:s regi och stöder annan utbildningsverksamhet inom SGF
• är indelad i och arbetar och banvärdering frågor i fem olika arbetsutskott (Regler för Golfspel, Handicap, Amatörregler samt Utrustning)
• sammanträder tre-fyra gånger per år och behandlar då även inkomna
frågor och andra frågor som anses vara av principiell vikt för tillämpningen av regelverken.

Regelkommittén ska:
• Genomföra förbundsdomarkonferensen, producera förbundsdomarprovet, ansvara för
distriktsdomarprovet, examinera förbundsdomare och vara ett
stöd för dessa i deras arbete.
• Vidareutbilda/kompetensutveckla förbundsdomarkåren
genom deltagande i USGA/PGA
Rules Workshop eller vid R&A
Referee School.
• Finnas till förfogande för de
mest kvalificerade domaruppdragen.
• Samverka med SGF:s förbundsstyrelse och när det påkallas
genom möte och/eller skriftlig
korrespondens.
• Utforma och översätta regelverk
och utbildningsmaterial med
utgångspunkt i Regler för
Golfspel, World Handicap
System, Spel- och tävlingshandboken och Amatörregler.
• Förmedla viktig information på
Spel- och tävlingsinfobanken
och golf.se.

• Vara remissinstans för Speloch tävlingshandboken i samband med revisionsarbetet.
• Genomföra tävlingsledning och
regelutbildningar.
• Besvara inkomna frågor om regler, handicap, utrustning och
amatörism inom ramen för kommitténs möten (om frågan är av
principiell, prejudicerande,
karaktär).
• Pröva inkomna protester mot
beslut angående regler, handicap, utrustning, amatörism och
tävling. Regelkommittén prövar
beslut i enlighet med Regler för
Golfspel och uttalar sig om riktigheten i av andra fattade
beslut.
• Underhålla och odla internationella kontakter som hänför sig
till något av regelverken med
syftet att ge den samlade kunskapen en mycket hög nationell
och internationell nivå.

Ledamöter:

Ola Welander

Lars Hörnell

Thomas Waldenstedt

Kerstin Rydström

Göran Hermes

Anders Jonsson

Kommitténs ordförande.
Medlem i Västerås GK.
Förbundsdomare sedan
2001. Blev ledamot av RK
2014. Är inom RK mest inriktad på Spel- och tävlingsinfobanken och regler samt rollen
som ordförande.

Medlem i Stockholms GK.
Är ej förbundsdomare.
Blev ledamot av RK 2013.
Är inom RK mest inriktad på
att vara kontakten med den
vanliga golfaren.

Kommitténs vice ordförande.
Medlem i Karlskoga GK.
Förbundsdomare sedan 1999.
Blev ledamot av RK 2005.
Är inom RK mest inriktad på
regler och tävlingsledning.

Medlem i Luleå GK.
Förbundsdomare sedan
1988. Blev ledamot av RK
2016, var dessförinnan
adjungerad som handläggare
sedan 1988.Är inom RK mest
inriktad på handicap, banvärdering och amatörfrågor.

Medlem i Sand GC.
Förbundsdomare sedan 1988.
Tidigare ordförande i RK.
Under 18 år anställd på
Europatouren som domare
och TD.

Medlem i Umeå GK.
Förbundsdomare sedan
2000. Blev ledamot av RK
2003. Är inom RK mest inriktad på regler, tävlingsledning
och utrustning.

Klas Bengtsson

Krister Johansson

Birgitta Ljung

Claes Grönberg

Medlem i Hills GK
Förbundsdomare sedan 2009.
Blev ledamot av RK 2017.
Är inom RK mest inriktad på
banvärdering och regler.

Medlem i Eksjö GK.
Förbundsdomare sedan 1991.
Blev ledamot av RK 1991.
Är inom RK mest inriktad på
handicap, banvärdering och
amatörregler samt internationella kontakter inom detta.

Medlem i Vidbynäs GC.
Förbundsdomare sedan
2009. Blev ledamot av RK
2020. Är inom RK mest inriktad på regler.

Christina Rodman

Medlem i Rya GK.
Förbundsdomare sedan 1999.
Blev ledamot av RK 2005.
Är inom RK mest inriktad på
regler och då speciellt utbildningsinnehållet och regeltesterna.

Medlem i Österåkers GK.
Förbundsdomare sedan 1988. Blev ledamot av RK
1988, men är sedan 2016 adjungerad som handläggare. Är inom RK mest inriktad på regler, handicap,
tävlingsledning och course-set-up, men tar som
kommitténs handläggare självklart alla frågor.

Svenska Golfförbundet
Adress: Box 11016, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
Telefon: 08-622 15 00
E post: info@golf.se
www.golf.se

