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2/2021

PROTOKOLL
Regelkommittémöte via Teams
Tid

Torsdagen den 24 mars 2021 kl. 19.00 – ca 21.00

Ledamöter

Närvarande
Lars Hörnell (LH), ordförande
Ola Welander (OW), vice ordförande
Klas Bengtsson (KB)
Göran Hermes (GH)
Krister Johansson (KJ)
Anders Jonsson (AJ)
Birgitta Ljung (BL),
Christina Rodman (ChR)
Thomas Waldenstedt (TW)
Claes Grönberg (CG) adj. SGF handl och sekr
Magnus Grankvist (MG) § 4 och 5
Anmält förhinder:
Kerstin Rydström (KR)
_________________________________

§ 1.

Mötet öppnas
LH förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
Förslaget till dagordning fastställdes i sina huvuddrag och CG utsågs till
sekreterare.

§ 2.

Föregående mötesprotokoll
Regelkommittén (RK) konstaterade att de uppdrag som tilldelades var
åtgärdade eller på väg att åtgärdas.
I övrigt framfördes det inga erinringar mot protokollet.
Beslöts att göra följande korrigering i protokoll nr 3, 2020, i § 8 (fråga från
Mikael Abelsson).
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Jag ska markera min boll ett putterhuvud åt sidan. Jag börjar inte med att
först lägga ett mynt direkt bakom bollen, utan istället placerar jag
putterhuvudet vid sidan av bollen och lägger sedan ett mynt ett putterhuvud
vid sidan om. Sedan återplacerar jag bollen med hjälp av putterhuvudet, utan
att ta bort myntet innan jag puttar.
RK tolkade då Regel 14.1a som att detta var ett felaktigt sätt att markera
bollen på. Vi har nu fått bekräftat från USGA att detta sätt att markera
bollen på, fortfarande är tillåtet.
Den andra delen av frågan, dvs att slå ett slag med bollmarkeringen kvar på
plats är inte tillåtet enligt Regel 14.1a.
§ 3.

Rapporter
a. AU handicap
Enligt BL och CG föreligger det inte något ytterligare att rapportera sedan
föregående RK-möte. Dock fortsätter dessa möten och uppdateringar:
• Ungefär var tredje månad är det regelmöte med övriga nordiska länder.
Just nu handlar det mest om WHS.
• Ungefär var tredje vecka håller BL och CG ett avstämningsmöte med GIT
och det viktigaste för tillfället är att sätta igång PCC-beräkningarna igen.
b. AU Banvärdering
KB rapporterade enligt följande:
• KB samarbetar nära med Mapping Industries när det gäller utvecklingen
av det nya dataprogrammet för själva värderingen. Arbetet närmar sig
en färdig produkt.
• Nu blir alltså Mapping Industries leverantör av hela kedjan, dvs från
mätningen via värderingen till att få ut slopetabellen.
• KB, BL och CG håller Teams-möten med regionansvariga banvärderare
med jämna mellanrum. Nästa möte hålls den 14 april.
c. AU amatör
Se § 4.
d. AU utrustning
AJ rapporterade att R&A och USGA länge har insett att de bästa spelarna
slår för långt och nu börjar man agera på olika sätt.
• De har tagit upp en dialog med klubbtillverkare rörande en ny
mätmetod.
• De funderar på om klubbans maxlängd kan sättas vid 46 tum, istället för
48 tum.
• Kan den professionella tourgolfen i vissa delar ha speciellt anpassade
utrustningsregler, eventuellt i form av en lokal regel?
Var detta slutligen kommer att landa i är svårt att säga, men processen är
igång.
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e. AU regler
CG rapporterade kort.
• Nu är all text i regelappen på svenska. Ett stort tack till
översättningsgruppen som redan 2018 översatte regelboken, spelarens
upplaga och definitionerna och nu till Håkan Herne som sedan översatt
alla tolkningar och Committee Procedures.
• Sverige och Danmark är de enda länderna i världen som översatt hela
Official Guide, dvs allt som står i regelappen.
• R&A och USGA arbetar nu hårt med nästa revision av golfreglerna som
träder i kraft den 1 januari 2023.
• Vi kan räkna med att vi får de nya skrivningarna som ska översättas
under sommaren 2022.
• Då kommer vi att ha mycket stor nytta av att vår kompletta svenska
översättning redan finns i R&A:s dataverktyg.
§. 4

Nya amatörregler från 2022 – R&A:s förslag
MG, som ansvarar för amatörreglerna från kansliet, rapporterade följande:
• R&A:s förslag är utskickat till hela världen för synpunkter senast den 26
mars.
• MG har diskuterat med BL, CG och inhämtat synpunkter från övriga i RK
samt dessutom diskuterat ingående med GS Gunnar Håkansson.
• Imorgon ska MG maila vår svenska feedback till R&A.
• Där framgår det att Sverige tycker att alla förändringar är bra och ett
steg på vägen mot att avskaffa amatörreglerna.
• Det poängteras tydligt i vår feedback att Sverige helst skulle sett att
amatörreglerna avskaffades direkt, men att Sverige förstår att detta
måste ske steg för steg.
BL informerade vid FD-konferensen den 20 mars om vilka förändringar i
amatörreglerna som är föreslagna.
Beslöts att RK ställer sig bakom denna svenska feedback som MG arbetat
fram.

§ 5.

Coronaläget
MG informerade enligt följande:
• Eftersom råd och riktlinjer kan ändras över dagen följer man bäst på
SGF:s hemsida vad som gäller för golfen.
• Förbundstävlingar ska spelas enligt ordinarie golfregler.
• Vad gäller övriga tävlingar och handicapronder under 2021 gäller
samma starka rekommendationer som förra säsongen, vad gäller
undantag från golfreglerna.
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§ 6.

Utvärdering av den digitala FD-konferensen 2021
RK känner sig nöjda med FD-konferensen över Teams, både vad gäller
planerat innehåll och hur det fungerade att hålla ett möte med så många
deltagare (46 st).
Återkopplingen från deltagarna har varit positiv.
CG har skrivit ett utkast till summering och återkoppling, som RK
fastställde. Denna summering skickas till deltagarna inom de närmaste
dagarna.
RK fick bland annat klartecken att FD-gruppen är positiv till att fortsätta
med digitala FD- och DD-test.
En av frågorna som lyftes var hur man som domare får individuell feedback
för att bli bättre.
• Det är bara att konstatera att med vår domarbemanning på tävlingarna
är det svårt.
• Vi har nästan aldrig någon domarkollega som ser oss när vi gör våra
rulings eller ”sätter bollar på klockan”.
• RK ansåg dock att domares och TD:s ”efter ronden snack” borde vara
obligatoriskt efter varje tävlingsdag.
• Dessutom är ”domarrundan” på banan dagen före tävlingen perfekt för
erfarenhetsutbyte.
RK ansåg att ”efter ronden snacket” kanske är det viktigaste.
Uppdrogs åt CG att diskutera med SGF:s TD-ansvariga om inte detta kan
vara något som TD alltid måste ta initiativ till.
Anders Persson gjorde en bra presentation om sitt deltagande i USGA
digitala Rules Workshop.
• RK såg det som en idé att framöver, om det inte kommer att arrangeras
några fysiska utbildningar (t ex TARS), låta FD genomgå motsvarande
digitala utbildningar.

§ 7.

En fysisk FD-konferens i oktober 2021
Beslöts att RK arrangerar en fysisk FD-konferens den 23-24 oktober 2021.
• Samling på lördag till lunch och avslutning på söndag under seneftermiddagen.
• Uppdrogs åt CG boka lämpligt ställe i Skåne.
• Tider för samling och avslutning ska kommuniceras tidigt, medan
detaljerat program kommer några veckor före.
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§ 8.

Regel-SM 2021
a. Frågetillverkningen
Uppdrogs åt CR att återkomma till RK-ledamöterna med instruktioner.
b. Planering – Tid, plats, mm
Beslöts följande:
- Två klasser:
1. Domare (är eller någon gång varit FD eller DD)
2. Övriga (aldrig varit FD eller DD)
-

§. 9

Kvalomgång 1:
Vecka 38 – 20 frågor rätt/fel – Samma frågor till båda klasser.
Kvalomgång 2 (cuten 40 plus delningar i varje klass):
Torsdagen den 30 sept (19.00 – 20.00) – 10 frågor flervals – Olika frågor
till klasserna.
Final (Två bästa i respektive klass):
Lördagen den 16 okt i Stockholm – Fem frågor påföljd, med skyltar och
som ska sändas på SGF:s Klubb-TV.

Inlämnade frågor
Från Tommy Schill – Förbundsdomare
Det är en fyrboll match där A och B spelar mot C och D. A puttar till nära hål
och motspelarna skänker hans nästa slag. B kräver att A:s boll ska ligga kvar
inför hans nästa slag. C och D vill dock att A:s boll ska tas bort. På vilka
grunder kan B kräva att bollen ligger kvar?
RK anser att Regel 3.2b täcker detta med hänvisning till följande:
”Motspelaren har då avslutat hålet med en score som tar med detta skänkta
slag och vem som helst får ta bort bollen”. B kan alltså inte kräva att bollen
ska ligga kvar.

§. 10

SGF:s Regelkommitté 2021/2022
Förslag till verksamhetsplan för RK och RK-bemanning för nästa
verksamhetsår togs fram.
Uppdrogs åt CG att skicka detta vidare till GS Gunnar Håkansson för beslut
i samband FS-mötet efter Förbundsmötet i april.

§ 11.

Avslutning och nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde ska äga rum den 1-2 september i Idrottens
Hus, Stockholm.
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LH avslutade mötet.
________________________

