3/2015
PROTOKOLL
Regelkommittémöte i Golfens Hus
Tid

Tisdagen den 22 september 2015 kl. 13.00 – 16.40

Ledamöter

Närvarande
Lars Hörnell (LH) ordförande
Jan-G. Forsblad (JF) sekreterare, närvarande per telefon
Christina Rodman (ChR), närvarande per telefon
Claes Grönberg (CG)
Anders Jonsson (AJ), närvarande per telefon
Birgitta Ljung (BL)
Ola Welander (OW)
Roar Hagen (RH), adjungerad ledamot
Kerstin Rydström (KR), ledamot av förbundsstyrelsen
Göran Hermes (GH), adjungerad ledamot SGF och handläggare
Ej närvarande
Leif Nyström

Därutöver närvarande FS ordförande Christer Bergfors
__________________________________

§1

Mötet öppnas
LH öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna. Förslaget till
dagordning fastställs.

§2

Föregående mötes protokoll
Under denna punkt finns inget att rapportera.

§3

Rapporter och inkomna frågor – AU Regler
OW har upptagit fråga för Infobanken angående hur en Out of Boundsgräns
ska avslutas. Efter diskussion får OW i uppdrag att ta fram och för RK
redovisa för vidare diskussioner en för Infobanken lämplig text och då inte
enbart för Out of Boundsgränser utan också för vatten/sidovattenhinder.

§4

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

§5

Rapporter och inkomna frågor - AU Amatör
GH informerar om att det finns ett stort antal ärenden angående
reamatörisering samt att antalet spelare i kategorin NA Olic är stort. Han i
nformerar vidare om att det f.n. pågår diskussioner med Svenska PGA.

§6

Rapporter och inkomna frågor – AU Handicap
Inför år 2016 har ny version av handcapreglerna tagits fram, ”EGA
Handicap System 2016-2019”. Med anledning härav har AU – handicap tagit
fram dels ett förslag gällande svensk tillämpning av de kommande
handicapreglerna, dels en PM med förslag på åtgärder i syfte att stärka
tillämpningen av systemet (Bilagorna nr 1 och nr 2 i reviderat skick efter
diskussioner). Nämnda PM innehåller också motiv till att antalet
handicapgrundande sällskapsronder i handicapgrupperna 2-5 inte ska
begränsas.
Efter ingående diskussioner, vari Christer Bergfors deltar, beslutar RK att
anta förslaget till svensk tillämpning av handicapreglerna 2016-2019 samt
förslag på åtgärdslista.
Beslutet om svensk tillämpning och ovan nämnd PM ska tillställas
personligen envar ledamot i SGF:s förbundsstyrelse inför kommande FSmöte.
BL informerar om att en svensk version av de nya handicapreglerna ska tas
fram samt att ett gemensamt datorstöd håller på att utvecklas för
användning i de nordiska länderna. BL informerar vidare om att det pågår
ett arbete med att ta fram ett globalt handicapsystem som USGA och R&A
har tagit initiativ till och vilket EGA deltar i.
RK bedömer det angeläget att golfspelare och klubbar i landet informeras
om det nya handicapsystemet på ett enkelt sätt.

§7

Övriga frågor
a. Spel- och tävlingshandboken 2016-2019
CG informerar om att förslaget till handboken varit på remiss samt
remissvaren bearbetats. Ett möte angående handboken ska äga rum den 23
september och därefter ligger handboken i stort sett klar.
b. Regler för Golfspel 2016-2019
Den första översättningen till svenska av regelboken är i stort sett klar för
korrekturläsning.

R&A har gått med på och svarar för att en svensk version av Regler för
Golfspel 2016-2019 ska finnas på deras applikation med regelboken på
svenska. Även en dansk och en norsk version kommer att tas fram. RK
anser det viktigt att den svenska appen marknadsförs i SGFs kanaler för att
så många golfspelare som möjligt får tillgång till regelboken genom appen.
Regelbokens innehåll kommer att offentliggöras den 26 oktober.
c. Gröna kortet och manualer
F.n. finns inget att rapportera under denna punkt.
d. Deltagare till R&A Referee School
RK enas om två namn som deltagare i R&A Referee School 2016. GH får i
uppdrag att kontakta vederbörande om detta.
§8

Nästa möte
Nästa möte kommer att äga rum den 7 november 2015 i S:t Andrews,
Skottland.
______________________
Danderyd som ovan
Justeras

Jan-G. Forsblad

Lars Hörnell
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Handicaputskottet anser att antalet handicapgrundande sällskapsronder i hcpgrupp 2-5 inte ska
begränsas i den svenska tillämpningen av EGA Handicap System 2016-2019. Vi anser att det finns
tillräckliga verktyg i systemet för att förebygga och komma till rätta med handicapfusk. Men, det
krävs åtgärder från SGF för att uppmärksamma klubbar och spelare på hur systemet fungerar och
vi har därför markerat med fet stil förslag till åtgärder.
Motiven till att inte begränsa antalet sällskapsronder är följande:
1. Hela golfens idé bygger på ”fair play” och att du är din egen domare. Det ger fel signaler till
golfsverige att vi vill göra begränsningar i handicapsystemet pga misstanke om enstaka
missbruk.

2.

Vid en granskning av en spelares handicaphistorik finns det stora möjligheter att avslöja en
misstänkt handicapmanipulation vilket varje handicapkommitté bör informeras om.

3.

När en handicapkommitté har tydliga bevis för att en spelares aktuella exakta handicap inte
speglar hans allmänna spelstandard kan handicapkommittén justera den exakta handicapen
på ett sätt som den finner lämpligt, dock inte med mindre än ett helt slag. Varje
handicapkommitté bör informeras om denna rättighet/skyldighet.

4.

Handicapkommittén eller den kommitté som organiserar en tävling på en klubb som inte är
handicaporgan får, om den har giltiga skäl att anse att spelarens exakta handicap är för hög,
sänka hans handicap. All sänkning som sker under denna paragraf ska endast tillämpas på
den tävling för vilken den utförs. Spelares hemmaklubb måste informeras och
tillhandahållas samtliga detaljer. Klubbarna informeras om detta i Spel- och
Tävlingshandboken.

5.

EGA:s övergripande motto ”post more scores” innebär att ju fler handicapronder en spelare
registrerar desto korrektare handicap erhålls. Klubbarna ska enligt regelverket varje år
genomföra en handicaprevision av de medlemmar som har minst åtta registrerade
handicapronder de senaste två åren. Genom att komplettera systemet med en central
årsrevision kommer samtliga klubbar omfattas.

6.

Att begränsa antalet sällskapsronder är tillåtet enligt EGA men inte att begränsa antalet
sällskapsronder för höjning alternativt för sänkning. En föranmäld sällskapsrond ska alltid
registreras oavsett resultat.

7.

Inför 2016 avser SGF att öka möjligheten till ”post more scores” genom att tillåta 9hålsronder i handicapgrupp 2 (enligt rekommendation från EGA) samt tillåta upp till fyra
sällskapsronder för spelare i handicapgrupp 1 som förlorat sin tävlingshandicap. Att
samtidigt begränsa antalet sällskapsronder verkar i motsatt riktning.

8.

Sedan några år diskuterar EGA ett World Wide Handicap System med bland annat USGA och
R&A. Tidigast 2020 kan ett sådant bli verklighet för SGF men sannolikt kommer USGA:s

system där ”all scores count” ha ett stort inflytande på utformningen. Att begränsa antalet
sällskapsronder under en fyraårsperiod kan upplevas som inkonsekvent.
9.

En spelare som inte tävlingsspelar behöver minst fyra sällskapsronder per år för att omfattas
av den obligatoriska handicaprevisionen. Därför bör man ha rätt att registrera minst fyra
sällskapsronder per år i samtliga handicapgrupper. Regelverket ändras så att alla spelare
(även handicapgrupp 1) som inte registrerat fyra ronder föregående år har rätt att
registrera upp till fyra sällskapsronder för att erhålla EGA Exakt Tävlingshandicap.

10. Ett bra handicapsystem ska i första hand ge möjlighet för spelare att få så rättvisande
handicap som möjligt. Endast sekundärt ska det försöka förhindra handicapfusk. Att bygga
ett system mot handicapfusk kan upplevas som mot golfens idé. I den nya utgåvan av Speloch Tävlingshandboken kommer det bli tydligare att klubb som delar ut priser i strid mot
Amatörreglerna kommer att bli föremål för anmälan.
11. DGU har tidigare haft begränsningen endast en sällskapsrond per vecka och endast om den
spelats i Danmark. För ett antal år sedan ändrade man till två per vecka oavsett var de
spelats och inför 2016 har man bestämt att öka antalet till tre ronder per vecka. Suomen
Golfliitto och NGU har inga planer på att begränsa antalet sällskapsronder.
12. Det är viktigt att kunskapen om handicapsystemet ökas inte bara bland klubbar och
handicapkommittéer utan även bland spelarna. Spelarna bör informeras om både
rättigheter och skyldigheter. Ofta räcker det med att spelaren blir medveten om de
möjligheter handicapkommittén har för att stävja handicapfusk.

Handicaputskottet Regelkommittén

