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PROTOKOLL
Regelkommittémöte
Tid

8 – 9 september 2022

Ledamöter

Närvarande
Ola Welander (OW), ordförande
Lars Hörnell (LH), vice ordförande
Åsa Gustavsson (ÅG)
Krister Johansson (KJ)
Birgitta Ljung (BL),
Christina Rodman (ChR)
Tommy Schill (TS)
Claes Grönberg (CG) adj. SGF handl och sekr
Sofia Pettersson (SP) adj. §1-5
Närvarande via mobil
Anders Jonsson (AJ)
Meddelat förhinder
Klas Bengtsson (KB)
Thomas Waldenstedt (TW)
_________________________________

§ 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.
I övrigt framfördes det inga erinringar mot protokollet.
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§ 3.

Rapporter
a. AU handicap
BL och CG rapporterade.
• PCC-beräkningarna har varit igång sedan i juni.
• Det är viktigt är att varje tävlingsledning gör en handicapuppdatering
samma dag som tävlingen spelas för att PCC-beräkningen ska påverkas.
Uppdrogs åt CG att se till att detta poängteras nästa gång SGF
kommunicerar om handicap med klubbarna.
• Manuella justeringar har använts av många klubbar i för stor volym.
Manuella justeringar ska inte användas vid normala formsvackor eller
formtoppar. Dessa upp- och nedgångar i spelstandard tar
handicapsystemet hand om.
• Nästa HOC-möte (världskommittén som ansvarar för WHS) hålls den 1011 november i St Andrews och då beslutas WHS-ändringar inför 2024
b. AU Banvärdering
BL rapporterade.
• Det återstår fortfarande ett antal små detaljer att lösa innan vi går över
till det nya datasystemet (Live Rating). Det betyder att vi fortsätter att
värdera säsongen ut med hjälp av Easy Rating.
• En omorganisation av banvärderingen i Sverige gjordes inför 2022.
Målet var att färre värderare skulle göra fler värderingar. Totalt ca 85
värderare i hela landet blev istället ca 60 värderare i totalt fyra regioner.
• Kansliets Sofia Petterson (SP) har kommit tillbaka efter föräldraledighet
och tar nu över det administrativa ansvar som CG tidigare haft för
banvärderingen.
c. AU Amatör
BL och CG rapporterade.
• Förklaringen på hemsidan med frågor och svar, som Magnus Grankvist
formulerat, fungerar utmärkt och ger svar på de flesta frågor.
• Det är dock fortfarande en hel del frågor kopplade till collegegolfen i
USA, som har sitt eget regelverk utöver amatörreglerna, avseende
prispengar och sponsorkontrakt.
d. AU utrustning
AJ rapporterade.
• Det har varit lugnt vad gäller utrustningsfrågor den senaste tiden.
• Det har dock varit en del frågor runt äldre järnklubbor och detta
gäller ”grooves-bestämmelsen”. Järnklubbor tillverkade 2010 och
tidigare har dispens ifrån denna bestämmelse tom 2023. En gissning kan
vara att detta blir förlängt.

§ 4.

Regler för golfspel 2023 – Översättningsarbetet
a. Vilka är regeländringarna
• OW gick igenom ändringarna mycket kortfattat.
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•

RK konstaterade att ändringarna inte är så stora, men att R&A har
ändrat många meningar och skrivit om vissa regler för bättre tydlighet.
Detta har medfört att översättningsarbetet har varit omfattande.

b. Beslut om slutlig version efter synpunkter från korr-gruppen
Beslöts att godkänna översättningsgruppen utkast till komplett
översättning av definitionerna samt Regel 1-25.
c. Arbetet med regelappen/webbsida
CG rapporterade att arbetet med att lägga in den svenska regeltexten i
Language Wire nu kan inledas.
• Ca 57.000 ord ska läggas in mening för mening och texten ska kodas så
att länkar, understrykningar, svärtningar, mm funderar i appen.
• R&A:s dealine för att lägga in definitioner och Regel 1-25 i Language
Wire är den 15 november. Appen kommer sedan släppas i mitten av
december.
• Hela ”Official Guide to the Rules of Golf” kommer också att översättas,
men den beräknas vara klar under senare delen av 2023.
d. Arbetet med den tryckta regelboken
CG har överenskommit med SISU Idrottsböcker enligt följande:
• Sverige fortsätter med en tryckt regelboken, även om många andra
länder nu väljer att bara ha sin översättning av regelboken digitalt.
• Böcker säljer inte lika bra längre. Det är den verklighet vi har numera.
Därför går SGF går in med ett ekonomiskt bidrag för att regelboken ska
kunna säljas till klubbar och andra till ett rimligt pris.
• Målsättning är att inleda denna process inom kort med målet att
regelboken ska ligga klar för beställning vid jul och nyår.
§ 5.

FD-konferens den 22-23 okt 2022
a. Program
• FD-konferensen börjar med lunch 12.00 på lördagen och avslutas på
söndagen klockan 15.00. Platsen är Scandic Hotel Arlandastad och
Arlandastad Golf.
• RK diskuterade fram ett programinnehåll och fördelade ut ansvar för
genomförande av de olika programpunkterna. Uppdrogs åt CG att
sammanställa ett utkast för översyn.
• Programmet ska sedan kommuniceras till deltagarna ca 1-2 veckor före
konferensen.
b. Rulings-övningen ute på Arlandastad Golf
• Beslöts att välja samma upplägg som på Landskrona förra året,
eftersom detta på bästa sätt liknar rulings-situationen, spelare-domare.
• Det blir 8-9 stationer. Uppdrogs åt respektive RK-ledamot tar hand om
sin ruling. Uppdrogs åt CG att planera det praktiska.
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§ 6.

DD- och FD-test 2023
a. DD-testet 2023
KJ redovisade diverse statistik från DD-testet 2022. RK ansåg att materialet
blir mycket bra att visa i samband med FD-konferensen, då nästan alla
distrikt finns representerade
Beslöts att DD-testet ska diskuteras vid FD-konferensen. RK anser att
följande är viktigt.
• Det ska vara ett årligt DD-test. Det garanterar att DD förbereder sig och
då bättre upprätthåller sin kompetens.
• Det ska vara RK som sätter ihop testet, så att alla DD i landet svarar på
samma frågor.
• Resultatredovisningen av DD-testet visar årligen för RK (SGF) vilka som
är årets DD och hur många de är i respektive distrikt och även totalt.
Övriga detaljer är det självklart upp till distrikten diskutera och påverka.
b. FD-testet. Upplägg 2023
• Beslöts att RK utformar ett FD-test på vanligt sätt och då
troligtvis ”parallellt” med ett DD-test. Uppdrogs åt CR och CG att inleda
processen med frågetillverkning, etc.
• Det finns en möjlighet att R&A tillverkar ett Level 3-test som vi
eventuellt kan få använda. Om det kommer i tid och RK anser att det
passar bra, kan det bli aktuellt att detta ersätter det vanliga FD-testet
just i år. RK får återkomma om detta.
c. SGF-TD och regeltester
• RK anser att en SGF-TD måste ha FD eller DD-kompetens för att kunna
ge domslut enligt Regel 20.2a.
• Uppdrogs åt CG att diskutera detta med SGF:s ansvariga för
proffstouren och juniortouren.

§ 7.

SGF:s Högre Domarfortbildning 12-13 nov 2022
a. Innehåll, upplägg och RK-bemanning
• Beslöts att använda samma upplägg som förra året.
• Uppdrogs åt OW att se över rulings-övningen. Vad måste ändras pga de
nya reglerna? Fyll på med några ytterligare rulings.
• Uppdrogs åt OW, ÅG och KJ att genomföra utbildningen.
b. Nya FD till 2023. Vilka distrikt kan behöva förstärkning?
RK kommer ta hänsyn till detta när deltagare till utbildningen väljs ut.
Maximalt antal deltagare till utbildningen har satts till 10 st.
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§ 8.

R&A:s Utbildningsmaterial 2023
a. Club Presentation samt Level 1 och 2
• CG har fått bekräftat från R&A att detta kommer under hösten eller senhösten.
• Eftersom regeländringarna inte är så många, tror R&A att vårt
översättningsarbete inte blir så omfattande.
b. Behövs någon “Teach the Teacher”?
• RK anser inte att det behövs någon fysisk ”Teach the Teacher”.
• Beslöts dock att RK bjuder in till ett Teamsmöte med genomgång av
regeländringarna. När det blir, får RK återkomma till.

§ 9.

Inlämnade frågor

Från Jack Hansson – fd Förbunddomare
Vad menas med att bollen ligger i eller på ett flyttbart tillverkat
föremål?
Lättnadsalternativen för störande inverkan av ett flyttbart tillverkat föremål på
spelfältet skiljer sig åt beroende på om bollen ligger mot föremålet eller om
bollen ligger i eller på föremålet. Därför blir frågan om vad som menas med att
en boll ligger i eller på ett föremål relevant. Räcker det med att en bit av bollen
vidrör föremålet? Räcker det med att (sett uppifrån) att en del av bollen täcker
föremålet eller måste hela bollen ligga i eller på?
RK:
En boll ligger på ett föremål först när bollens vikt vilar på föremålet. Det räcker
inte med att (sett uppifrån) att en del av bollen täcker föremålet.

Från Jack Hansson – fd Förbunddomare
Vilka typer av bollupptagare är godkända?
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RK:
Av ”gammal hävd” får man ha en bollupptagare i toppen av greppet. Dessa kan
se ut på olika sätt och därför krävs en ärlig bedömning.
• Är syftet bara att lättare ta upp bollen ur hålet, är bollupptagaren godkänd.
• Finns det också något annat syfte med bollupptagaren. Då är den inte
godkänd.
§ 10.

Övriga frågor
Nordiskt regelmöte den 10 nov 2022
• Uppdrogs åt OW, BL och CG att representera Sverige.
• Detta möte är mycket informellt och hålls två gånger per år. Några år
har det bara diskuterats WHS, men nu blir arbetet med de nya reglerna
också en programpunkt.
Nya Förbundsdomare och deras första FD-uppdrag
• RK har som målsättning att till nästa säsong ta fram ett typ
av ”fadderupplägg”, för att hjälpa och stötta, när det gäller nya
Förbundsdomare och deras första uppdrag.
• Beslöts att först lyfta denna fråga vid FD-konferensen.
Speltempo
• RK konstaterade att vårt arbete med att försöka få ett bättre speltempo
ofta är ”lönlöst”. Det verkar heller inte bli bättre speltempo högre upp i
tävlingshierarkin, utan snarare ännu sämre. Trots att det där finns fler
domare.
• Spelarna är ”ögontjänare”, nästan alla. Om en domare har en boll på
klockan. Då går spelet fort och spelarna fortsätter oftast spela bra.
• I alla de obevakade bollarna kan dock spelarna ta ”hur” lång tid på sig
som helst.
• Det finns ingen spelare som påtalar för någon medtävlare att dennes
speltempo är för långsamt.
• Där har vi problemet, men också lösningen.
• Spelarna måste säga till varandra. Annars kommer speltempot aldrig bli
bättre.
•
•

R&A och USGA har formulerat en modell för lokal regel K-1. Den lokala
regeln ”tvingar” spelarna att säga till varandra.
RK anser att denna lokala regel i alla fall bör testas vid någon av våra
proffstävlingar. Uppdrogs åt CG att lyfta fråga med SGF:s
avdelning ”Tävlingar och regler”.

Speltempo – Hur domare håller koll
• Mötet diskuterade om det är Ipads eller papper som är bäst/lättast.
• RK enades om Ipads är att föredra om tävlingen/touren förser domarna
med bra Ipads.
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§ 11.

Sammanträdesplan för 2022/2023
Beslöts följande RK- och FD-möten
a.
•
•
•
•

Fysiska möten
RK-möte
RK-möte
RK-möte
FD-konferens

21 okt (kl 18.00 på Arlandastad)
19-20 jan (12.00 till 12.00)
7-8 sept (12.00 till 12.00)
21-22 okt (12.00 till 15.00)

b. Digitala möten
• RK-möten över Teams planeras in efter hand när behov finns
• FD-möte över Teams hålls den 30 mars, klockan 18.00 – ca 20.00
________________________
Den 9 september 2022

Justeras

