2/2014
PROTOKOLL
från extra möte med SGF:s regelkommitté

Tid

Onsdagen den 16 april 2014 kl. 20.30-21.25

Plats

Telefonsammanträde

Närvarande

Lars Hörnell (LH) ordförande
Jan-G. Forsblad (JF) sekreterare
Christina Rodman (ChR)
Claes Grönberg (CG)
Leif Nyström (LN)
Anders Jonsson (AJ)
Hans Malmström (HM

Anmält förhinder

§1

Birgitta Ljung (BL), Kerstin Rydström (KR) ledamot av
Förbundsstyrelsen och Göran Hermes (GH) adjungerad
ledamot SGF och handläggare

Mötet öppnas
LH öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna.

§2

Dagordning
Dagens möte är föranlett av dels att FS återremitterat ärende angående
generell lokal tävlingsbestämmelse avseende persontransporthjälpmedel,
dels att fastställa formulering av lokal regel avseende avståndsmätare.

§3

Generell lokal tävlingsbestämmelse avseende bl. a.
persontransporthjälpmedel
RK har med anledning av att FS återremitterat ärendet gällande
persontransporthjälpmedel, se RK-protokoll den 8 mars 2014, § 3c,
återupptagit frågan hur samtliga SGF:s generella tävlingsbestämmelser ska
hanteras fortsättningsvis. Som skäl för återremitteringen har FS angett att

det är önskvärt att persontransporthjälpmedel genom en allmänt gällande
regel inte tillåts eftersom golfsporten är att anse som en friskvårdsaktivitet
och att användningen av sådana hjälpmedel inte är förenlig med sådan
aktivitet.
R&A:s bestämda uppfattning är att SGF inte generellt kan anses vara ”The
Committee” för alla tävlingar i Sverige. Det råder ur regelsynpunkt ingen
oklarhet om att vid revisionen av Spel- och Tävlingshandboken inför 2016
måste samtliga SGF:s generella tävlingsbestämmelser tas bort.
För att skapa en mjukare övergång till regelverket 2016 och för att
informera klubbarna om rätten till sina egna tävlingsbestämmelser beslutar
RK
- att de generella tävlingsbestämmelserna som finns formulerade i Speloch Tävlingshandboken 2012-2015 bör tillämpas även fortsättningsvis
- att klubb som inte önskar tillämpa en eller flera av SGF:s generella
tävlingsbestämmelser emellertid har rätt att besluta om detta. Beslutet
måste anslås.
Not: FS har den 25 april 2014 ställt sig bakom RK:s beslut.
§4

Avståndsmätare
Bakgrund
Enligt Regel 14-3 i Regler för Golfspel 2012-2015 är det förbjudet att
använda hjälpmedel för att mäta avstånd. En klubb/tävling har dock rätt att
formulera en lokal regel som tillåter spelarna att använda avståndsmätare
på just den klubben/i just den tävlingen. Regelkommittén har därför
formulerat en text som ska användas som lokal regel där avståndsmätare
tillåts. Texten nedan är direktöversatt från R&A:s bestämmelser och är den
som ska anslås som lokal regel.
”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
Anm 2

Vagnar som har en funktion som kan mäta avstånd får användas
förutsatt att andra funktioner som strider mot reglerna är
avaktiverade eller övertäckta (t ex avstängda eller övertejpade).
Multifunktionella apparater (t ex mobiltelefoner eller
motsvarande) som har en avståndsmätande applikation får

användas för avståndsmätning endast under förutsättning att 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.”
§5

Mötet avslutas

_____________________
Telefonmöte den 16 april 2014

Protokollförare

Justeras

Jan-G. Forsblad

Lars Hörnell

