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PROTOKOLL
Regelkommittémöte i Golfens Hus
Tid

Tisdagen den 14 oktober 2014 kl. 10.00 – 15.20

Ledamöter

Närvarande
Lars Hörnell (LH) ordförande
Jan-G. Forsblad (JF) sekreterare
Christina Rodman (ChR)
Claes Grönberg (CG)
Leif Nyström (LN)
Anders Jonsson (AJ)
Birgitta Ljung (BL)
Ola Welander (OW)
Kerstin Rydström (KR) ledamot av förbundsstyrelsen

Ej närvarande
Göran Hermes (GH) adjungerad ledamot SGF och handläggare
__________________________________

§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
CG informerar om att SGF:s nya regelkort rönt stor framgång och mottagits
positivt. OW uppger att man kommer att arbeta med att ta fram texter som
är likalydande i både Infobanken och regelkortet. CG och OW ska
tillsammans gå igenom de delar av regelkortet som bör ändras.
CG uppger att man har för avsikt att i Spel- och Tävlingshandboken 20162019 rekommendera klubbarna i landet att använda SGF:s regelkort i så
stor utsträckning som möjligt.

Fråga 1
Fråga: En spelare kommer fram till sin boll som ligger på fore-green och ser
till sin förvåning att en levande snigel hamnat och sitter fast på bollen.
Fråga är om spelaren utan plikt får ta bort snigeln från bollen och rengöra
bollen eller måste spelaren spela bollen som den ligger med snigeln på om
spelaren inte väljer att förklara bollen ospelbar med ett slags plikt för att
rengöra den. Har spelaren i en situation som den beskrivna rätt att avvakta
tills snigeln lämnat bollen.
Fråga 2
Fråga: Får en spelare avsiktligt placera flaggstången på green direkt bakom
hålet så att bollen stoppas mot flaggstången, exempelvis vid kraftig lutning
där det är omöjligt att få stopp på bollen, och då endast få den allmänna
plikten eller ska regelbrottet anses som ett allvarligt brott mot regel med
diskvalifikation som följd.

Efter att ha konsulterat R&A lämnar RK följande svar på de ställda frågorna.
Svar fråga 1
Fråga är om en snigel kan jämföras med en insektsliknande varelse.
Biologiskt sett är en snigel inte att jämställa med något insektsliknande. Vid
tillämpning av golfreglerna är den dock det och en snigel på en boll i ett fall
som det förevarande bedöms inte sitta fast på bollen. En spelare kan därför
försöka ta bort snigeln, dvs. ett löst naturföremål, från bollen eller välja att
spela bollen som den ligger med snigeln på den. Som ytterligare alternativ
kan spelaren förklara bollen ospelbar enligt Regel 28, lyfta bollen och
därefter ta bort snigeln samt sedan förfara enligt regeln.
Svar fråga 2
Att placera flaggan såsom beskrivits i frågan innebär ett brott mot Regel 12, detta oavsett om bollen träffar flaggan eller inte. Huruvida ett allvarligt
brott mot Regel 1-2 skett beror på omständigheterna. Om bollen inte träffar
flaggan föreligger i allmänhet inte något allvarligt brott. I ett fall där bollen
träffar flaggan är frågan om ett allvarligt brott eller inte beroende på vilken
fördel spelaren får genom att bollen träffar flaggan och får således bedömas
från fall till fall.
§3

Rapporter och inkomna frågor – AU Utrustning
AJ uppger att s.k. driving spoon som nu finns på marknaden är
underkastade samma regler som normala driver är.
AJ informerar om att R&A igångsatt byggnation av ett helt nytt testcenter
för golfutrustning i anslutning till Kingsbarns Golf Links.

§4

Rapporter och inkomna frågor – Handicap
EGA:s handicapkommitté kommer under hösten att presentera ett
modifierat handicapsystem som ska gälla 2016-2019. Alltjämt råder viss
oenighet angående vilka regler som ska vara tvingande och vilka som ska
vara dispositiva.
Inför ändringarna i handicapsystemet år 2016 kommer en ny
handicaphandbok att tas fram och den kommer att översättas till svenska.
Med anledning av förfrågan om fördelning av handicapindex på banor över
12 hål anför RK följande. Den spelhandicap som erhålles från slopeskylten
avser spel över 18 hål och därför fördelas handicapindex 1-18 jämt över 18
hål, 1-12 samt de första sex. Spelare som "bara" spelar 1-12 får därmed ca
2/3 av sin spelhandicap över 18 hål.

§5

Rapporter och inkomna frågor – AU Amatör
Information har skickats ut till de 537 spelare som i slutet av september var
registrerade som NA Olic. Spelarna erbjöds att reamatörisera sig genom att
svara på några enkla frågor. 76 spelare har svarat, de flesta med att de
önskar bli reamatöriserade.

§6

Övriga frågor
a.
CG lämnade en kortfattad redogörelse över arbetet med att ta fram en
inledande TLR-utbildning "TLR Intro". Utbildningen ska rikta sig till det
stora antal tävlingsledare på klubbarna som vill hjälpa till, men inte bli
experter. De tävlingsledare som vill höja sin regelkompetens därutöver ska
istället inrikta sig på TLR 1 och sedan TLR 2.
Huvudämnet för TLR Intro blir Nya GIT Tävling, som kompletteras med
regelpraktik berörande handicap, olika tävlingsformer,
tävlingsbestämmelser och lokala regler. TLR Intro kommer också att
beskriva de olika rollerna vid en tävling samt den viktigaste tävlings- och
regellitteraturen som finns att tillgå.
Nya GIT Tävling blir tillgängligt för alla klubbar fr.o.m. år 2015 (gamla GIT
Tävling släcks ner efter år 2015). TLR Intro kommer finnas att tillgå på
SGFs hemsida och kan då användas helt utan kostnad. TLR Intro bör finnas
på hemsidan innan årsskiftet 2014/2015.
En TLR 1 kurs för enbart damer kommer att hållas i Stockholm sista helgen
i november. Antalet deltagare är begränsat till 36. Om två från samma klubb
anmäler sig betalas deltagaravgift enbart för en deltagare. Är en deltagare
25 år eller yngre sker en reduktion med 500 kr.
CG och ChR får i uppdrag att lägga in utbildningsmaterialet för TLR 1 och
TLR 2 i Drop Box, liksom fördelningen av arbetsuppgifter i kommande
utbildningar. I Drop Box ska också i en bank läggas de frågor som tagits
fram för Regel SM.

CG får i uppdrag att informera klubbar om medlemmar från dessa som
deltagit i TLR 1 utbildningar.
ChR får i uppdrag att göra en översyn av de test som använts i TLR 1
utbildningarna.
RK beslutar utmönstra TLR 2 testet ur utbildningen för att istället användas
lokalt. Deltagarna ska i fortsättningen få DD-provet 2013 att ta med hem för
egen genomgång. ChR och JF får i uppdrag att göra en översyn av provet
med hänsyn till ändringar av decision.
b.
JF lämnar en rapport från Regel SM, som hölls i anslutning till LETtävlingen på Vasatorp.
Regel SM bör fortsättningsvis ges en något annorlunda utformning,
eventuellt med två klasser bestående av en ”elitklass” och en klass för
normalt regelintresserade. Tävlingen bör genomföras under senvintern/tidig vår och med final förslagsvis under
Golftinget/Förbundsmötet.
c.
Ambitionen från RK har varit att representant från R&A skulle komma till
förbundsdomarkonferensen 2015, men ingen sådan representant kan
komma på grund av arbetet med Regler för Golfspel 2016 – 2019 samt
Decisionsamlingen för 2016 – 2017. Försök ska göras för att en
representant ska komma till förbundsdomarmötet 2016.
Ett preliminärt program för konferensen 2015 tas fram med tyngdpunkt på
praktiska övningar, speltempo och Infobankens grundmallar för lokala
regler.
d.
Kommande DD-prov ska i fortsättningen enbart vara på svenska.
ChR ska vara sammanhållande länk för framtagningen av DD-provet och
förbundsdomarprovet 2015. ChR kommer att skicka ut information om
arbetsfördelning samt önskemål om hur texterna ska utformas.
e.
Kontakt har tagits med R&A angående en svenskspråkig app. av Regler för
Golfspel 2016 – 2019 och R& A har gett klartecken till det. Antalet
användare är beräknat till cirka 10 000. Fortfarande återstår en del att ta
ställning till angående den ekonomiska biten.
f.
Vid diskussion angående att sända två representanter till R&A Referee
School 2015 utmönstras tre namn och dessa placeras i prioritetsordning
med sista namnet som reserv. GH ska kontakta berörda.

g.
Hans Malmström (HM) har tidigare förklarat sig villig att tillsammans med
ChR ombesörja översättning av Rules of Golf 2016 – 2019 till svenska. HM
ska kontaktas om detta. Övriga ledamöter i RK ska vara behjälpliga med
korrekturläsning.
h.
CG och GH tillsammans med Magnus Granqvist ska ansvara för revisionen
av Spel- och Tävlingshandboken 2016 – 2019. RK:s ledamöter i övrigt ska
delta med korrekturläsning.
i.
Översättning av EGA Handicap System 2016 – 2019 svarar GH och BL för,
eventuellt med biträde av HM.
j.
CG informerar om att en förbundsdomare kommer att få döma Nordea
Tours inledande tävlingar i Spanien 2015.
k.
RK har för avsikt att under hösten 2015 besöka R&A inför revisionen av
Rules of Golf 2016 - 2019 samt revisionen av Decisions on the Rules of Golf
2016 – 2019. Besöket ska budgeteras.
l.
KR påpekar vad gäller ”Grönt Kort Utbildningen” på klubbarna att den ofta
åsidosätts i den del som avser utbildning i regelkunskap. RK uppmanar
distrikten och klubbarna att verka för att utbildningen i regelkunskap
genomförs på avsett sätt.
§7

Nästa möte
Nästa möte kommer att äga rum den 6 februari 2015 med början kl 10.00 i
Golfens Hus.
______________________
Danderyd som ovan.
Justeras

Jan-G. Forsblad

Lars Hörnell

