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PROTOKOLL
Regelkommittémöte över Teams
Tid

Onsdagen den 16 februari 2022

Ledamöter

Närvarande
Ola Welander (OW), ordförande
Lars Hörnell (LH), vice ordförande
Klas Bengtsson (KB)
Åsa Gustavsson (ÅG) adj
Göran Hermes (GH)
Krister Johansson (KJ)
Anders Jonsson (AJ)
Birgitta Ljung (BL),
Kerstin Rydström (KR)
Thomas Waldenstedt (TW)
Tommy Schill (TS) adj
Claes Grönberg (CG) adj. SGF handl och sekr
Meddelat förhinder
Christina Rodman (ChR)
_________________________________

§ 1.

Mötet öppnas
OW 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, när de ligger längre fram i tiden, är planerade att åtgärdas.
Beslöts att SGF Högre Domarfortbildning som RK håller 2022, går av
stapeln i Stockholm den 12-13 november.
Uppdrogs åt CG att boka ett upplägg ”lunch – lunch”.
I övrigt framfördes det inga erinringar mot protokollet.
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§ 3.

FD-testet 2022.
a. Resultat
CG rapporterade att det digitala FD-testet 2022 har genomförts under
vecka 6 och det har fungerat bra.
• Årets test visade sig vara svårare. Genomsnittet blev 79,1 procent,
jämfört med 87,5 procent förra året. En orsak kan vara att svarstiden
vara något kortare.
• Bästa resultatet var 95 procent (Alexander Gatara och Kalle Persson).
• Facit skickas ut efter den 15 maj.
b. Nya förbundsdomare
Med hänsyn till antal FD-uppdrag behöver vi 8-10 nya förbundsdomare.
• Beslöts att utse följande till nya förbundsdomare 2022: Gunilla
Boström, Catarina Florén, Emil Ljungskog, Karin Nilsson, Susann
Norberg, Johan Roslund, Lena Selberg, Ingela Turdell och Håkan Wedin.
• Uppdrogs åt CG att informera och ge dem den första nödvändiga
informationen.
• Uppdrogs åt CG att även informera de som blev inbjudna att skriva FDtestet, men inte blev utsedda till förbundsdomare.

§ 4.

FD-uppdraget 2022
OW och CG har föreslagit ett något reviderat dokument. Det enda som är
ändrat i sak är att en ”dress code” är tillagd. I övrigt är bara vissa meningar
ändrade något för bättre tydlighet.
Domarföringen har tagit del av det reviderade dokumentet.
Beslöts att godkänna förslaget.

§. 5.

SGF:s Regelkort
Beslöts, efter att ett förslag varit ute på remiss hos RK, att fastställa
innehållet i SGF:s Regelkort för 2022.
Uppdrogs åt kansliet att lägga ut det på hemsidan, så det finns att tillgå för
alla förbundstävlingar och andra större tävlingar som använder SGF:s
Regelkort.

§ 6.

FD-möte över Team den 8 mars
Beslöts att detta möte har fokus på information, inte regelfrågor, och bör ta
upp följande:
- Nya förbundsdomare får presentera sig kort.
- Korta kommentarer runt FD-testet 2022.
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FD-uppdraget 2022. Frågor?
Kort information om respektive tour. Är det några nyheter?
Frågor och svar

Beslöts vidare att efter mötet fortsätter RK med de nya förbundsdomarna
en stund och de får då ytterligare information om FD-uppdraget samt
möjlighet att ställa frågor.
§ 7.

Inlämnade frågor
Från Krister Johansson – Förbundsdomare och ledamot i RK
Förslaget är att våra regel- och tävlingsledarutbildningar informeras på
hemsidan lite tydligare.
Till exempel så här:

ORGANISATÖR
INTERNATIONELL

UTBILDNING
- TARS (R&A Level 3)
- USGA Rules Workshop

SGF

- SGF Högre
Domarfortbildning
- (R&A Level 4, under
framtagning)
- R&A Level 2
- SGF Högre
Domarfortbildning
- Tävlingsledning Nivå 2
- R&A Klubbpresentation
- R&A Level 1
- Tävlingsledning Nivå 1
- Tävlingsledning Nivå 2

DISTRIKT

KLUBB

Målgrupp
- Förbundsdomare (på
särskild inbjudan via SGF)
- USGA, även individuell
anmälan
- Blivande domare
(förbunds- eller
distriktsnivå)

Utbildare
R&A och USGA

- Distriktsdomare och
blivande distriktsdomare
- Tävlingsledare för lite
större tävlingar
- Medlemmar i
golfklubben
- Tävlingsledare på
klubben
- Klubbfunktionärer

Distriktsdomare eller
Förbundsdomare

SGF

Klubbmedlem eller
distriktsdomare

RK tyckte förslaget var bra.
Uppdrogs åt CG att presentera det för SGF:s kommunikationsavdelning för
ett eventuellt införande på hemsidan.
§ 8.

Övriga frågor
BL gav en lägesrapport om banvärderingen enligt följande.
• Den nya regionorganisationen är nu sjösatt.
• AU Banvärdering har utsett fyra regionansvariga och under dessa, tio
teamledare. Det är dessa 14 ansvariga som får både information,
instruktion och utbildning av SGF.
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§ 9.

AU Banvärdering håller som uppstart ett Teamsmöte den 24 februari
och en fysisk konferens den 9-10 april, med dem.

Avslutning och nästa sammanträde
Nästa fysiska sammanträde blir den 8-9 september, 12.00 – 12.00.
Det är möjligt att OW kallar till Teamsmöten dessförinnan.
OW avslutade mötet.
________________________

Teams den 13 januari 2022

Justeras

