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PROTOKOLL
Regelkommittémöte i Stockholm, Scandic Järva Krog
Tid

Fredagen den 15 januari 2016 kl. 13.00 – 16.00

Ledamöter

Närvarande
Lars Hörnell (LH) ordförande
Göran Hermes (GH)
Anders Jonsson (AJ)
Birgitta Ljung (BL)
Leif Nyström (LN)
Christina Rodman (CR)
Kerstin Rydström (KR), ledamot av förbundsstyrelsen
Ola Welander (OW)
Roar Hagen (RH), adjungerad ledamot
Claes Grönberg (CG), adjungerad ledamot SGF och handläggare

Anmält förhinder

Jan-G. Forsblad (JF) sekreterare

__________________________________

§1

Mötet öppnas
LH öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna. Förslaget till
dagordning fastställs.
I JF:s frånvaro får CG och LH i uppdrag att tillsammans skriva protokollet.

§2

Föregående mötes protokoll
Under denna punkt finns inget att rapportera.

§ 3a

Rapporter och inkomna frågor – AU Handicap och banvärdering
FS behandlade RK:s skrivelse vid sitt möte den 26 november 2015 och FSbeslut togs enligt följande:
FS beslöt att ställa sig bakom RK:s förslag till riktlinjer för svensk tillämpning av EGA Handicapregler för 2016-19, med den reservationen att
beslutet gäller för enbart kalenderåret 2016. Samtidigt uppdrogs åt
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generalsekreteraren(GS) att snarast återkomma med förslag till direktiv
och sammansättning av en ny särskild gruppering, som är väl insatt i ämnet,
som ej tidigare behandlat frågan särskilt, som inhämtar synpunkter både
från FS och RK och som ges i uppdrag att utreda de närmare riktlinjerna för
den svenska tillämpningen from 2017 vad avser särskilt s.k. missvisande
handicap.
KR kompletterade med vissa förtydliganden.
GH rapporterar att översättningen med handicapreglerna snart är klar.
GH och CG ges i uppdrag att snarast lägga ut handicapreglerna på hemsidan
och samtidigt kort informera om nyheterna i SGF Nytt och på hemsidan.
GH, BL och CG ges i uppdrag att under februari sammanställa en lathund
som alla klubbars handicapkommittéer ska förses med.
BL ger information om ett möte den 22 januari då SGF:s framtida organisation för banvärdering ska formas. Alla distrikts banvärderingsansvariga
är inbjudna. Ett förslag om att skapa en mer centraliserad banvärderingsorganisation kommer att diskuteras. RK anser att det fortsatt finns ett
ansvar för regelverket kring regel- och banvärderingsfrågor i RK.
BL kommer inom kort att delta vid ett kalibreringsseminarium arrangerat
av USGA.
Europeiskt kalibreringsseminarie kommer att arrangeras den 17-18 april
där Sverige kommer att vara representerade.
Banvärderingshelg med nybörjarutbildning och kalibreringsseminarie
kommer att arrangeras i Stockholmstrakten den 21-22 maj.
§ 3b

Rapporter och inkomna frågor – AU Utrustning
Under denna punkt finns inget att rapportera.

§ 3c

Rapporter och inkomna frågor - AU Amatör
GH kommer att översätta de kompletta amatörbestämmelserna som sedan
läggs upp på hemsidan. Det finns också en kortfattad variant av amatörbestämmelserna i Spel- och tävlingshandbokens 2016 kapitel 4.

§ 3d

Rapporter och inkomna frågor – AU Regler
RK har fått frågor om det nya sättet att läsa puttlinjer och ”aim-point
appen”.
RK anser att appen inte får användas under tävling eller handicapgrundande sällskapsrond. Dock gör det inget om appen finns i mobilen, dock får
appen inte används under ronden.
RK rekommenderar dessutom att det kan vara lämpligt ge spelarna följande
information:
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“Reading Greens – Standing on the line of putt
Players who use green-reading methods that involve placing their feet on
either side of the ”line of putt” must take care to ensure that their feet are
wide enough apart so as not to be standing on the line.
You are reminded that under Rule 16-1a, a player or caddie must not touch
the line of putt. The “line of putt” is defined in the Rules as “the line the player
wishes his ball to take after a stroke on the putting green” and includes “a
reasonable distance on either side of the intended line”.
The penalty for breach of Rule 16-1a is loss of hole in match play and two
strokes in stroke play.”
§4

Revisionsarbetet – Dagsläget
a. Spel- och tävlingshandboken 2016 finns på hemsidan och ligger tryckt
och klar idag, den 15 januari.
b. Spel- och tävlingsinfobanken formas av materialet i den tidigare infobanken och beräknas finnas på hemsidan i början av februari.
c. Den svenska regelboken beräknas gå på tryck inom 1-2 veckor och läggs
då upp på hemsidan.
d. TLR-materialet (ca 100 filer) har uppdaterats och materialet ska få
SGF:s nya logotype och typsnitt. Det beräknas vara klart i början av
februari.
e. Handicapreglerna, se § 3a i detta protokoll.
f. Tävlingsmanualerna för SM klubblag, SM-veckan, Nordea Tour Future
Series och SGF Senior Tour beräknas också finnas på hemsidan i början
av februari.
g. Gröna kortets bok och webbsidan är klara endera dagen.

§5

Regel-SM
På förslag från CG beslutar RK att Regel-SM istället läggs så att finalen sker i
samband med SM-match på Ullna vecka 26.
CG informerar om att första pris i Regel-SM blir att vara domare vid JSM
Klubblag på Lumine i Spanien vecka 44.
CG ges i uppdrag att planera enligt beslut i föregående protokoll med
ändringen att det istället inleds med kval under maj.

§ 6a

Förbundsdomartestet 2016
CR informerar om att de flesta förbundsdomare har levererat frågor och RK
diskuterar därefter svårighetgrader och hur urvalet ska göras.
CR ges i uppdrag att förse RK med ett färdigt koncept i vilket var och en
återkommer om sin syn på frågornas svårighetsgrad.

§ 6b

Distriktsdomartestet 2016
Detta utformas av RK tillsammans, men under ledning av CR.
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§ 6c

Förbundsdomarkonferensen 12-13 mars 2016
LH presenterar ett färdigt förslag till program, med två alternativ beroende
på om vi får en gästföreläsare från R&A eller ej.
LH ges i uppdrag att fortsätta sina kontakter med R&A och sedan i samarbete med CG slå fast programmet.
CG tillsammans med Marika Pellijeff ges i uppdrag att skicka inbjudan för
anmälan till alla förbundsdomare/distrikt och även sammanställa uppdragslistan, dvs förbundstävlingarna som tilldelas förbundsdomare.

§ 6d

Förbundsdomarkläder 2016
CG informerar om att SGF till årets säsong fyller på domarnas garderob
med en piké och en vindväst med bra fickor för papper och regelbok.

§7

TLR-utbildningen
CG rapporterar att RK har 32 anmälda till TLR 2 den 16-17 januari i
Stockholm samt 15 anmälda till TLR 2 för bara kvinnor på Hook den 13-14
februari.
KR föreslår att frågorna vid de digitala utvärderingarna efter TLRutbildningar ställs lite ”djupare”. Tex: Framtida målsättning och
förhoppning inom ämnet? Är man med mest för klubben eller mer av eget
intresse. Önskemål rörande fortsatt kompetensutveckling? etc
RK beslutar att vid nästa möte planera vilka TLR-utbildningar som RK
kommer att arrangera 2016/17.
Eftersom TLR-materialet enbart kommer att finnas digitalt finns det en
möjlighet att göra ett bra material allteftersom ännu bättre. Detta kommer
att diskuteras vid kommande möten.

§8

SGF:s verksamhetsseminarier
SGF arrangerar under januari till mars verksamhetsseminarier på 17 orter
runt om i landet. Målsättningen är att SGF ska möta så många golfklubbar
som möjligt för att ge information, utbilda och inhämta synpunkter från
golfsverige.
CG informerar att SGF:s tävlingsenhet har fått ca 60 minuter i programmet
för att informera om nyheterna i spel- och tävlingshandboken, regelboken
och handicapreglerna. Personalen inom tävlingsenheten under ledning av
Håkan Stålbro kommer att hålla informationen.

§9

USGA/PGA Workshops 2016
RK anser att det har ett stort värde att RK-ledamöter har genomgått en
USGA/PGA Workshop, så har också planerats i RK:s budget.
RK uppdrar åt LH att tillfråga JF om han önskar att med kort varsel anmäla
sig till någon av vårens workshops.
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§ 10

Övriga frågor
CG överlämnar ett PM rörande årets ersättning för ledamöter i RK.
Ledamöterna ges i uppdrag av LH att noga gå igenom verksamhetsbeskrivningen för RK, så att skrivningen kan diskuteras vid nästa möte.
I dagsläget verkar nästa alla ha tillgång till RK på Sharepoint. CG ber att de
som det krånglar för tar direktkontakt med Kim på SGF:s IT-support.
Tävlingsenhetens chef Håkan Stålbro har föreslagit att SGF utformar en
digital folder som presenterar RK och dess ledamöter. RK gillar idén och CG
ges i uppdrag genomföra förslaget.

§ 11

Nästa möte
Nästa möte kommer att äga rum den 12 mars 2016 kl 08.00 på gamla
Eurostop Arlandastad.
______________________
Stockholm 2016-01-18
Justeras

Claes Grönberg / Lars Hörnell

Lars Hörnell

