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4/2015
PROTOKOLL
Regelkommittémöte i St Andrews, Skottland
Tid

Lördagen den 7 november 2015 kl. 13.00 – 17.00

Ledamöter

Närvarande
Lars Hörnell (LH) ordförande
Jan-G. Forsblad (JF) sekreterare
Christina Rodman (ChR)
Claes Grönberg (CG), adjungerad ledamot SGF och handläggare
Anders Jonsson (AJ)
Birgitta Ljung (BL), närvarande på telefon under § 3
Ola Welander (OW)
Roar Hagen (RH), adjungerad ledamot
Kerstin Rydström (KR), ledamot av förbundsstyrelsen
Göran Hermes (GH)
Leif Nyström (LH)

__________________________________

§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 Handicap
RK har efter sitt beslut den 22 september 2015, § 6 i protokoll nr 3 för
2015, fått generalsekreterarens uppdrag att ta fram riktlinjer för svensk
tillämpning av EGA Handicapregler för 2016-2019 hos Sveriges
handicapkommittéer. Ett utkast till riktlinjer tas fram för att tillställas
generalsekreteraren. Ett slutligt förslag ska tas fram efter synpunkter från
denne samt eventuellt från FS.
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Ett kalibreringsseminarium eller annan form av utbildning avseende
slopevärdering kommer att genomföras under maj 2016. Närmare därom
kommer att bestämmas senare.
§4

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

§5

Rapporter och inkomna frågor - AU Amatör
Enligt Regel 3b Regler om Amatörstatus kan en amatör, under särskilda
förutsättningar, få ta emot pengar vid deltagande i en tävling med
prispengar. Detta kan dock endast ske om pengarna doneras till
behjärtansvärda ändamål. Att donera t.ex. till en hemmaklubb eller till en
fond eller en hjälporganisation vilken som helst är inte möjligt. Det krävs
för erhållande av prispengar att amatören inte har något personligt intresse
hos eller kontakt med mottagaren. SGF ska i förväg underrättas om samt
godkänna den mottagare som amatören bestämt.

§6

Rapporter och inkomna frågor – AU Regler
På förslag från CG beslutar RK att ett återkommande mail ska tillsändas
samtliga förbundsdomare med information om nyheter och tolkning av
regler m.m.
RK har vid besök hos R&A, David Rickman, den 6 november 2016 delgivits
information om Regler för Golfspel 2016. Vid besöket upptogs frågor
rörande bl.a. ankring av putters. En länk om information om detta liksom
en release om kommande regeländringar kommer att infogas det första
mail som kommer att utgå till förbundsdomarna. En länk om information
om ankringen kommer också att läggas ut på på SGF:s hemsida. Några av de
frågor som RK tog upp med David Rickman kommer att besvaras senare av
R&A. När svaren inkommit till RK kommer dessa att vidarebefordras via
protokoll från RK samt mail till förbundsdomarna.

§7

Övriga frågor
a. Spel- och tävlingshandboken 2016-2019
F.n. pågår arbetet med layout och bilder som ska intas i handboken. Detta
arbete beräknas vara klart vid årsskiftet. CG informerar om att man arbetat
mycket med att förtydliga skillnaden mellan tvingande och
rekommenderade regler och bestämmelser. Handboken beräknas ligga klar
för distribution i slutet av januari 2016.
b. Regler för Golfspel 2016
Arbetet med översättningen av regelboken från engelska till svenska
fortgår. Den nya regelboken beräknas kunna distribueras i slutet av januari
2016.
Regelboken gäller från och med 2016 och framåt i tiden utan begränsning.
Anledningen till det är att arbete med en omfattande revidering av golfens
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regler pågår inom R&A och USGA och det är oklart när detta arbete är klart.
Någon revidering av reglerna avses, enligt David Rickman, inte ske innan
arbetet är klart. Enligt David Rickman kan det t.o.m. inträffa att en ny och
omfattande reviderad regelbok kan utkomma före nästa fyraårsperiods
utgång, dvs. före 2020.
c. Gröna kortet och manualer
CG och GH upplyser om att den kortfattade vägledningen från R&A om de
viktigaste reglerna samt korta regelfilmer utgör regelinnehållet i
utbildningsmaterialet.
Arbetet med att ta fram manualer till en rad tourtävlingar pågår.
CG uppger att man från SGF:s sida under kommande vecka kommer att
föreslå EGA att anordna en EM-tävling för lag i klassen Herrar 60.
d. Regel-SM 2016
Regel-SM kommer att genomföras under vintern/våren 2016. Kvalificering
kommer att ske under en vecka i februari, semifinal kommer att ske i mars
och final på plats och vid tidpunkt som senare kommer att preciseras.
Prisutdelning kommer att ske vid särskilt tillfälle. RK:s ledamöter, förutom
KR och BL ska medverka till att ta fram frågorna, vardera tre
multiplechoisefrågor. Till kvalet ska frågorna vara lätta, till semifinalen
medelsvåra och till finalen svåra. Varje tävlingsomgång ska innehålla 10
frågor och de ska besvaras på 12 minuter. JF kommer att vara
huvudansvarig jämte CG. Frågorna ska vara inkomna till CG senast den 15
januari 2016.
e. Distriktsdomarprovet 2016 och Förbundsdomarprovet 2016
Enligt tidigare beslut ska Förbundsdomarna ta fram frågorna till
förbundsdomarprovet. Envar förbundsdomare ska ta fram minst en fråga
angående ”Vilken Regel”, minst en fråga angående ”Vilken påföljd”, minst
två Multiple Choise frågor med fyra svarsalternativ, varav minst en fråga på
engelska, samt minst en fråga angående tävlingsledning. Frågorna i
textsnitt Ariel 12 ska sändas till ChR och ha kommit till henne senast den 20
december 2015.
Frågorna till distriktsdomarprovet tas fram av RK. ChR kommer att lämna
anvisningar om frågorna och vem som ska ta fram dessa. Frågorna i
textsnitt enligt ovan ska vara ChR tillhanda senast den 15 januari 2016.
f. Förbundsdomarkonferensen 2016
Konferensen kommer att genomföras den 12-13 mars. CG och LH är
ansvariga för konferensen tillsammans med Marika Pellijeff. Ett preliminärt
programinnehåll diskuteras och sätts samman. Programmet kommer att
offentliggöras i samband med kallelsen till konferensen. En regelkunnig
tjänsteman från R&A kommer att tillfrågas om deltagande.
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g. Regler för Golfspel på ”app”
Regelappen kommer att tas fram på svenska av R&A och den kommer att
vara gratis att ladda ner. Appen beräknas i nuläget vara klar under
sommaren 2016.
RH och CG får, efter förslag från OW, i uppdrag att undersöka möjligheterna
att kunna ladda ner SGF:s regelkort som en app eller liknande.
CG informerar om att SGF:s ledningsgrupp har beslutat att det ska skickas
ett speciellt nyhetsbrev till alla golfare med kortfattad vägledning i
golfreglerna (som pdf) samt även annan regel- och tävlingsinformation.
Detta ersätter den kortfattade vägledningen som tidigare årligen skickats
med tidningen Svensk Golf.
h. TLR-utbildningar 2015-2016
CG får i uppdrag att ta fram ett schema över dessa. CG upplyser att han
redan bokat upp Lindö Park för TLR2,5-utbildning 10-11 september 2016.
Förutom tidigare angivna personer kommer RH att medverka vid TLR2utbildningen den 16-17 januari.
CG tillsammans med ChR ska uppdatera tidigare material och RH, GH och
CG samt LN ska modernisera PowerPointpresentationen.
RK kommer att senare behandla fråga om RK enbart ska hålla i TLR2,5utbildningarna samt om att utbildningarna avseende TLR 1 och 2 ska
överlåtas till distrikten att sköta.
i.RK-Sharepoint
CG rapporterar att Sharepoint nu kommit igång.
j. Spel- och tävlingsinfobanken
Nuvarande Infobanken byter namn fr.o.m. 2016 till Spel- och
tävlingsinfobanken. Den ska överföras till nytt verktyg som SGF
tillhandahåller. RH, OW samt Håkan Herne kommer att svara för det så
snart det är praktiskt möjligt.
k. Speltempo
CG har tagit fram ett tjugotal nya korta filmavsnitt angående speltempo som
ska användas vid utbildningar och som allmän information om speltempo.
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§8

Nästa möte
Nästa möte kommer att äga rum den 15 januari 2016 kl 11.00 i SGF:s nya
lokaler, Skanstull, Stockholm.
______________________
St Andrews som ovan
Justeras

Jan-G. Forsblad

Lars Hörnell

