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PROTOKOLL
från möte med SGF:s Regelkommitté
Tid

Lördagen den 8 mars 2014 kl. 08.00-11.15

Plats

Best Western Hotel, Arlanda Hotellby, Arlandastad

Närvarande

Lars Hörnell (LH) ordförande
Jan-G. Forsblad (JF) sekreterare
Christina Rodman (ChR)
Claes Grönberg (CG)
Leif Nyström (LN)
Anders Jonsson (AJ)
Kerstin Rydström (KR) ledamot av Förbundsstyrelsen
Göran Hermes (GH) adjungerad ledamot SGF och handläggare

Anmält förhinder
§1

Birgitta Ljung (BL) och Hans Malmström (HM)

Mötet öppnas
LH öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna. Förslaget till
dagordning fastställs med tillägg för rapport från Utrustning - AU.

§2

Föregående mötes protokoll
I § 7f. har insmugit sig en felaktighet och meningen ” När RK beslutat skilja
en domare från uppdraget ska en överklagan eller ett missnöje däröver
föras vidare till SGF:s förbundsstyrelse för överprövning.” ska ha följande
innehåll ” När SGF beslutat skilja en domare från uppdraget ska en
överklagan eller ett missnöje däröver föras vidare till SGF:s
förbundsstyrelse för överprövning.”

§3

Rapporter och inkomna frågor – AU Regler
a.
CG tillsammans med JF har tagit fram en konsekvensanalys jämte förslag till
beslut med avseende på SGF generella tävlingsbestämmelse om
persontransporthjälpmedel. Efter vissa smärre justeringar kommer
skrivelsen, Bilaga nr 1, att omgående översändas till FS.
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b.
Frågor från Leif Lundqvist avseende lägesförbättring samt tolkning av
Regel 20-1 kommer att besvaras direkt till honom.
c.
Avståndsmätare
Med anledning av den från och med i år gällande decision 14-3/18 och med
hänsyn till av R&A företagen ändring av flödesschema, Bilaga nr 2,
avseende tillåtlighet av avståndsmätare beslutar RK anta följande
formulering för lokal regel vid tillåtande av avståndsmätare under tävling.
Avståndsmätare (Regel 14-3)
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en
apparat som endast mäter avstånd. Om en spelare under en fastställd rond
använder en avståndsmätare som är konstruerad för att även bedöma eller
mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex lutning,
vindstyrka, temperatur, osv), bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilken
plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion
faktiskt används.
Anm 1 Vagnar som har en funktion som kan mäta avstånd får användas
förutsatt att andra funktioner om strider mot reglerna är avaktiverade eller
övertäckta (t ex avstängda eller övertejpade).
Anm 2 Multifunktionella apparater (t ex mobiltelefon eller motsvarande)
som har en avståndsmätande applikation får användas för avståndsmätning
endast under förutsättning att: applikationen endast mäter avstånd och den
multifunktionella apparaten inte innehåller funktioner som kan mäta
vindhastighet, temperatur och/eller ge klubbrekommendationer, oavsett
om de används eller inte. Övriga funktioner som kan hjälpa spelaren i hans
spel får finnas bara de inte används.
PLIKT FÖR BROTT MOT DENNA LOKALA REGEL: Diskvalifikation
§4

Rapporter och inkomna frågor AU Handicap
GH uppger följande. Han var för en tid sedan i Köpenhamn på en konferens
anordnad av EGA Handicapping and Course Rating Committee. Det
framkom där att det påbörjats ett arbete med att förenkla
handicapsystemet till år 2016. Ett första förslag ska ligga klart hösten 2014.
Liknande konferenser som den i Köpenhamn kommer att hållas i Wien och
Rom.

§5

Rapporter och inkomna frågor – AU Amatör
Reamatörisering av NA Olic
GH redogör för att en skrivelse utgått till cirka 600 spelare med denna
kategorisering, skrivelsen, se Bilaga nr 3.
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§6

Rapporter och inkomna frågor – AU Utrustning
AJ uppger att reglerna från år 2010 för skåror kommer att i fortsättningen
tillämpas för tävlingarna på Nordic Golf League och Nordea Tour.

§7

Övriga frågor
a.
TLR 2
En TLR 2-utbildning har genomförts på Bosön, Stockholm i februari.
Utbildare var LH, CG, ChR, LN och GH. Till utbildningen kom 35 deltagare.
Enligt den företagna utvärderingen var utbildningen mycket uppskattad.
Ledamöterna i RK är eniga om att RK ska fortsätta hålla TLR 2-utbildningar
i landet. En överarbetning av utbildningsmaterialet avses ske så
småningom men tills vidare är den utbildning som ligger på SGF:s hemsida
den officiella.
RK vill poängtera att TLR 2-utbildningen inte enbart består av teoretiskt
inhämtande vid utbildningarna utan också av självstudier.
Målet med utbildningen är inte enbart att i allmänhet inhämta djupare
kunskaper om regler och tävlingsledning utan också att kunna klara det test
som finns i utbildningen samt i övrigt att kunna klara de utmaningar som
är förknippade med tävlingar.
För de förbundsdomare som önskar genomföra en utbildning med den
officiella TLR 2-utbildningen som grund men med egna tillägg och
ändringar kommer en särskild, öppen fil som läggs på ”sticka” att tas fram
som ger möjlighet till det. Denna version är inte officiell och RK ställer sig
inte bakom de ändringar eller tillägg som kommer att göras. I följd av detta
kommer SGF:s logga inte att finns med i materialet. Stickan med
utbildningsmaterialet kan förbundsdomare beställa hos SGF.
b.
Harald Stålbergs minne
GH meddelar att till Stipendiat har utsetts Anders Jeppsson, 25 år, från
Helsingborg. Anders Jeppsson är distriktsdomare i Skåne. Han kommer att
få motta stipendiet vid middagen för årets Förbundsmöte. Stipendiet består
i att få vara domare, med allt vad det innebär, på en större tävling i Skåne
arrangerad av SGF.
c.
Regelutbildning för kvinnor
En TLR1-utbildning med enbart kvinnliga deltagare kommer att hållas den
10-11 maj i år i Bromma. ChR och KR kommer att med hjälp av CG hålla i
utbildningen. SGF kommer att subventionera utbildningen på så sätt att två
deltagare från samma klubb som anmäler sig endast betalar för en. I
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avgiften ingår kost och logi. Resekostnaderna får deltagarna stå för.
Inbjudan kommer inom kort att gå ut på golf.se.
d.
Domare till BMW PGA Championship 22-25 maj 2014
Till SGF har in kommit en inbjudan från European Tour om att skicka en
svensk domare till tävlingen som kommer att genomföras på Wentworth
Club, Surrey. RK beslutar att skicka LH.
e.
Regel-SM
Det är RK:s mening att Regel-SM ska hållas även detta år. CG kommer att
hålla i projektet med stöd av ChR, GH och JF.
f.
Olympiagolfen
Olympiagolfen fortsätter. Vid finalen kommer persontransporthjälpmedel
inte att vara tillåtet, annat än efter uppvisande av golfklubbs tillstånd
grundat på läkarintyg.
g.
SGF:s Regelkort
Kortet kommer att ligga klart under vecka 13 år 2014 och kommer endast i
svensk version.
h.
Skrivelse från EveryOne Halmstad AB (Every)
Från Every har inkommit en skrivelse med diverse förfrågningar, se Bilaga
nr 4.
CG får i uppdrag att tillsammans med LH och JF svara Every på ställda
frågor.
§8

Nästa möte
Mötet kommer att hållas per telefon den 13 maj 2014 kl 19.00.
Arlandastad den 8 mars 2014
Protokollförare

Justeras

Jan-G. Forsblad

Lars Hörnell

2014-03-28
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Förslag till beslut samt konsekvensanalys
rörande borttagande av generell tävlingsbestämmelse gällande
persontransporthjälpmedel

Nuläget
Kursiverat nedan framgår aktuell skrivning i SGF:s Spel- och tävlingshandbok som
gäller för tiden 2012-2015
6.1.2.1 Tillstånd att använda persontransporthjälpmedel i tävling och handicapronder
SGF:s grundsyn är att golf är en idrott och friskvårdsaktivitet varför användandet av
persontransporthjälpmedel såsom golfbil, golfmoped, cykel eller motsvarande bör regleras.
Terrängkörningslagen förbjuder körning utan särskild dispens, vilken utfärdas av
Länsstyrelse för exempelvis personer med rörelsehinder. En golfklubb måste därför ha
en sådan särskild dispens från sin Länsstyrelse. När det gäller rörelsehinder är SGF:s
tolkning att detta hinder skall vara av kronisk karaktär och dessutom intygat av läkare
där giltighetstiden för intyget bör fastställas.
Särskilt tillstånd kan då medges enligt följande:
För klubbtävlingar inklusive KM krävs läkarintyg tillsammans med skriftlig dispens av
klubbstyrelse. Giltighetstiden bör överensstämma med giltighetstiden på läkarintyget.
Sådant intyg och sådan dispens gäller även för handicaptävling på annan klubb enligt
denna klubbs tillstånd att åka på banan, samt för scratchtävlingar öppna endast för
ålderskategori – D60, H65 eller äldre. För övriga öppna scratchtävlingar krävs dessutom
dispens från SGF:s förbundsläkare. Samtliga ronder spelade med
persontransporthjälpmedel där villkoren för handicaprond är uppfyllda är handicaprond
oavsett om intyg finns eller inte

Vad säger Regler för golfspel?
Om man vill kräva att spelaren går under tävlingen rekommenderas att
tävlingsledningen för aktuell tävling eller tour lägger till följande tävlingsbestämmelse
(se Regler för Golfspel 2012-2015 s. 155).
Transportmedel
“Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av transportmedel,
annat än efter tillåtelse från tävlingsledningen.
PLIKT FÖR BROTT MOT BESTÄMMELSEN
Matchspel – Efter avslutande av det hål där regelbrottet upptäcks, justeras ställningen i
matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där ett regelbrott skett. Maximalt
avdrag per rond – Två hål.
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Slagspel – Två slag för varje hål där något regelbrott skett. Maximal plikt per rond – Fyra
slag (två slag på vart och ett av de två första hålen där något regelbrott skett).
Matchspel eller slagspel – Om ett regelbrott upptäcks mellan spelet av två hål anses det ha
upptäckts under spelet av nästa hål och plikten ska påföras utifrån den förutsättningen.
Bogey- och partävlingar – se Regel 32-1a, Anmärkning 1.
Poängbogeytävlingar – se Regel 32-1b, Anmärkning 1.
*Användande av varje form av otillåtet transportmedel måsta avbrytas omedelbart så snart
det upptäcks att ett regelbrott skett. I annat fall är spelaren diskvalificerad.”

Inkommen skrivelse
Till RK har det inkommit en skrivelse från Bengt Persson vari han ifrågasätter SGF:s rätt
att besluta en generell tävlingsregel som inte stöder sig på golfreglerna.

Vad säger R&A om detta?
RK har tillskrivit R&A med fråga om SGF har denna rätt. Enligt svaret från R&A kan SGF
inte anses vara ”The Committee” för alla tävlingar i Sverige, vilket betyder att SGF inte
har rätten att besluta om en generell tävlingsbestämmelser av det slag som ovan
redovisats.

Konsekvensanalys
RK anser att SGF strikt måste följa golfreglerna och att den generella
tävlingsbestämmelsen om persontransporthjälpmedel i Spel- och Tävlingshandboken
2012 – 2015 genast ska utmönstras ur regelsystemet. Innebörden av ett sådant beslut
blir att varje enskild tävlingsledning har att bestämma om persontransporthjälpmedel
ska vara tillåtet i tävlingen eller inte.

Underställande för FS godkännande
Enligt RKs instruktioner ska ett beslut, som innebär att en generell tävlingsbestämmelse
som den nu aktuella tas bort, förankras hos FS.

Golfbilsinnehavet i Sverige
Det är bara ett tiotal golfklubbar i hela landet som har så många golfbilar att man på
allvar kan påstå ett de bedriver uthyrning av golfbilar i någon större omfattning.
Gissningsvis har c:a 90 % av golfklubbarna i Sverige fem eller färre golfbilar till
uthyrning.
Golfbilsläget i Sverige kan inte på något sätt jämföras med länder som USA, Thailand, etc.
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Konsekvensanalys
Hur påverkar detta?
Golfklubbarna
-

Klubbarna och deras tävlingsledningar måste ta ställning till om de skall inrätta
tävlingsbestämmelsen eller inte. – Klubbarna bör ha den friheten.
Klubbarna hyr ofta ut golfbilar vid vanligt spel. Genom föreslagen ändring har de
möjlighet att göra det även vid tävlingar. Därmed ges klubbarna större
möjligheter till intäkter, vilket måste bedömas vara något positivt för de klubbar
som idag tyngs av ekonomiska problem och därmed också vara något för SGF
positivt.

Golfspelaren
om tävlingsledningen inrättar tävlingsbestämmelsen om förbud mot
persontransporthjälpmedel
-

Ingen förändring jämfört med dagsläget.

Golfspelaren
om tävlingsledningen inte inrättar tävlingsbestämmelsen om förbud mot
persontransporthjälpmedel
-

-

-

Golfaren väljer själv – Valfrihet är alltid bra.
Även friska och rörliga golfare får använda persontransporthjälpmedel. Detta är
visserligen ur friskvårdssynpunkt mindre eftersträvansvärt men torde inte
innebära någon större förändring jämfört med vad som nu gäller eftersom antalet
fordon som finns till förfogande är mycket begränsat
När friska och rörliga golfare tar i anspråk persontransporthjälpmedel kan det
innebära att de som verkligen behöver dem inte har möjligheten till det. Om
klubbarna inför ett prio-system kan den negativa effekten undvikas.
För många pensionärer är veckans ”golfronder med gubbarna” det man lever för.
Om då huvudregeln, som innebär att persontransporthjälpmedel är tillåtet, gäller
behöver golfaren inte avstå från spelet, även om denne skulle vara lite
småskadad före ronden
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Svenska Golfförbundet (SGF)
-

-

-

SGF är tävlingsledning för många egna tävlingar och tourer. För dessa gäller
SGF:s regelkort från och med 2014 och enligt regelkortet finns
tävlingsbestämmelsen om förbud mot persontransporthjälpmedel med.
Förutom dessa tourer och tävlingar decentraliserar SGF genom föreslagen
ändring till respektive tävlingsledning att besluta om tävlingsbestämmelsen ska
gälla eller inte. Detta skulle innebära att golfens regler följs.
SGF:s inställning är att i idrotten golf tar man sig fram fotledes, inte med
persontransporthjälpmedel. Det bör dock beaktas att många idrotter inom RF
utgår från att utövaren inte rör sig så mycket och på detta finns inga synpunkter.
Även om persontransporthjälpmedel kommer till användning kommer likväl
golfaren att röra en hel del på sig, såsom vid på- och avstigning, vid gång till och
från bollen, vid sökande efter bollen samt vid utförande av golfslagen.

Claes Grönberg och Jan-G. Forsblad

CAN I USE MY DISTANCE MEASURING DEVICE (DMD)?
(Effective 1 January 2014)
Rule 14-3 prohibits the use of DMDs. However, a Committee or Golf Club may introduce a Local Rule permitting the use of
devices which are capable of measuring distance, and distance only. The use of any DMD (a) when the Local Rule is not in place,
or (b) which is capable of measuring conditions or providing information that might assist the player in his play other than distance,
would be a breach of Rule 14-3, the penalty for which is disqualification.
This flowchart is designed to help golfers and/or officials determine the status of a particular device for use as a DMD – when the
Local Rule is in place. Players should always consult the Committee with any questions or concerns.

A dedicated DMD
(e.g Laser rangefinder or
GPS)

Multi-functional (e.g. a mobile
phone); with distance
measuring application installed

What kind of
device is it?

Is this device capable
of measuring conditions or
providing information other than
distance (e.g. slope, wind,
temperature or club
recommendation)?

Is the distance measuring
application capable of measuring
conditions or providing information
other than distance (e.g. wind speed,
temperature or club
recommendation)?

Yes

BREACH OF LOCAL RULE
IF DEVICE USED AS A DMD
(see Note)
NOTE: Even if the additional information is
not used or is disabled / switched off.
Device may still be used as a
communication or reference tool (e.g. to
make a phone call or access the Rules of
Golf application) provided this action does
not take the player to or via information
which would be in breach of the Rules if
used.

No

NO BREACH
OF LOCAL RULE

Does the device
contain other applications
or features that, if referenced at any
time during a round, might assist the
player in his play (e.g. anemometer,
thermometer or club
recommendation)?

Yes

Does the device
contain other applications
or features which, if used in a
specific way, could assist the
player in his play (e.g. camera,
video camera or
spirit level)?

NO BREACH
OF LOCAL RULE

Version 2
January 2014

No

No

NO BREACH
OF LOCAL RULE
No

Yes

Provided applications or features are not used
during a round in such a way that might assist
the player in his play e.g. videoing swing to
analyse fault or gauging green contours.

General Caveat: During a round, if the internet is used to find information or measurement tools which would assist the
player in his play, e.g. to gauge current wind and temperature conditions at a precise location on the course, the player
would be in breach of Rule 14-3.

Bäste golfbroder/syster
Enligt Golfens IT-system är du registrerad som olicensierad NA-spelare och får varje
år en faktura på den årliga avgiften, 800 kronor plus moms som gäller för kategorin
NA från PGA.
Spelare i kategori NA är non amateur och behöver inte följa amatörreglerna. Spelare
i kategori NA kan till exempel ge lektioner i svingteknik mot betalning. Om du har en
professionell verksamhet och tänker fortsätta den behöver du inte läsa vidare.
Om du däremot inte har någon ”nytta” av att vara NA vill vi härmed erbjuda ett
förenklat sätt att bli amatör igen. I och med att du ansöker om reamatörisering på
detta förenklade sätt behöver du heller inte betala den årliga avgiften och kommer
inte heller bli kontaktad om den i fortsättningen.
Om det var länge sedan du hade ”nytta” av att inte följa amatörreglerna kommer du
att bli amatör direkt. Om du har utnyttjat din rättighet att inte följa amatörreglerna de
senaste ett till två åren kommer du beroende av dina svar tilldelas en
reamatöriserings-period under vilken du måste följa amatörreglerna. Vi kommer att
skicka brev till dig och din hemmaklubb som bekräftar din reamatörisering.
Vänligen, fyll i formuläret på nedan länk.
Trevlig helg!
Med vänliga hälsningar
Svenska Golfförbundet
Göran Hermes
Regelansvarig
Ban-, spel- och tävlingsutveckling
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Vi på EVRY har önskemål att använda OnTag appen för registrering av
score på tävlingar som administreras i nya datasystemet ”Nya GIT
Tävling” som vi samarbetar tillsammans med SGF
Golfsystem. Förutom att klubbarna sparar miljön och lite pengar på
scorekort så snabbar det upp tävlingar och företagsgolf betydligt. En
digital scoreföring öppnar möjligheter till äkta live score via GIT TV visning
och på webben. Ett efterlängtat önskemål.
Idag används OnTag-appen för scoreföring vid sällskapsspel på ca 230
anslutna klubbar. Appen är tillgängliga gratis för samtliga golfare i
Sverige som innehar ett Golf-Id.
Appen fungerar idag på iPhone och Android-telefoner och hela systemet
är integrerat med GIT. I samband med att man kommer till klubben och
checkar in får man antingen ett färdigt utskrivet pappersscorekort eller
ett komplett digitalt scorekort i appen.
Appen har även en avståndsmätningsfunktion för att mäta just avstånd,
dock inga andra förhållanden såsom lutning, vind etc.
Avståndsmätningsfunktionen ombeds spelaren att inte aktivera i de lägen
som han har angivit sin rond som föranmäld sällskapsrond (=hcpgrundande spel).
Anledningen till det är vår tolkning av Regel 14-3 eftersom det finns risk
för att det inte är giltigt eftersom det ”multifunktionella verktyget” kan
ha andra funktioner som kan mäta andra förhållanden även om dessa inte
fysiskt används.
Vi se gärna att denna regel ändras i framtiden då skillnaden att inte välja
att använda tex en kompass man har i fickan är samma sak som att inte
välja att använda kompassen i telefonen.
Vi önskar nu komma igång med digital scoreföring vid tävling i appen och
skulle givetvis vilja att avståndsmätningen ska vara giltig att
använda. Vårt förslag på lösning är att tävlingsledningen själva får avgöra i
systemet huruvida spelarna i den aktuella tävlingen ska ha rätt att
använda avståndsmätningsfunktionen.
Beroende på val får spelaren avståndsmätningsfunktionen tillgänglig eller
inte för den aktuella ronden i appen.
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En annan problemställning vid digital scoreföring är hur signering av
scoren ska se ut. Vårt förslag är att scoren (slag per hål)
registreras löpande i appen under ronden av markören. Det normala är
att varje spelare har sin markör och noterar score för sin spelare.
Som önskemål är också det bör räcka att en spelare i bollen för score på
alla spelarna inkl sig själv, dvs en markör i hela bollen. Efter ronden är
klar så får alla spelaren ett utskrivet pappersscorekort med antal slag,
totalen (brutto och netto) samt markör som samtliga i bollen manuellt
får signera. Om det godkänns så kan vi tänka oss att man skriver ut ett
scorekort med alla 4 spelarnas scorekort som spelare och markör
signerar. Vi är öppna för allt typer av digital signering och återkommer
gärna med förslag om ni önskar. Vi diskuterar gärna frågan öppet med
er för att göra golfen enklare och roligare för både golfklubb och
golfare. Önskemål sällskapsspel Om det är möjligt för varje klubb att
besluta om avstånd i appen för hcp grundande rond skulle vi och golfarna
uppskatta det. Vad är skillnaden mellan att ha en kikare som ger mm
precision och en GPS app som uppskattar avståndet + - 5 meter? Som
sagt så är vi öppna för en dialog kring app, scoreföring, avstånd och ser
fram mot en vidare dialog. Jag är tacksam om ni kan bekräfta att detta är
mottaget

