3/2014
PROTOKOLL
Konstituerande handläggning avseende SGF:s regelkommitté m.m.
Tid

Tisdagen den 13 maj 2014 kl.

Ledamöter

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

Göran Hermes (GH) adjungerad ledamot SGF och handläggare
__________________________________
RK:s ledamöter har tillsammans under hand beslutat följande.

§1

Konstituerande av RK
RK ska under följande verksamhetsår bestå av ovan angivna personer.

§2

Verksamhetsbeskrivning
RK antar verksamhetsbeskrivning enligt Bilaga nr 1.

____________________________
Protokollförare

Justeras

Jan-G. Forsblad

Lars Hörnell

VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR SGF:s REGELKOMMITTÉ 2014
ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING

Regelkommittén:
 är det organ inom Svenska Golfförbundet som, på direkt delegation från Svenska Golfförbundets styrelse, ansvarar för frågor som handlar om golfens regelverk, d v s Regler för
Golfspel, EGA Handicapregler, Amatörregler och banvärdering enligt USGA:s system.
 ska i alla frågor som rör större eller principiella förändringar av regelverken informera, samråda
och inhämta Förbundstyrelsens uppfattning innan kommittén fattar beslut eller framför SGF:s
ståndpunkt i ämnet till internationella golforganisationer.
 har mandat att fatta beslut i alla frågor som handlar om golfens regelverk och inkomna tävlingsfrågor (frågor om t ex tävlingsbestämmelser), inkluderande överklagande beslut fattade av GDF
eller golfklubb, som inte rör bestraffnings-ärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar.
 medverkar i utbildning kring regelverken när sådan utbildning genomförs direkt eller indirekt i
SGF:s regi och stöder annan utbildningsverksamhet inom SGF.
 är indelad i och arbetar och bereder frågor i fyra olika arbetsutskott (Regler för Golfspel,
Handicap och Banvärdering, Amatörregler samt Klubbor, Bollar och Utrustning).
 sammanträder tre-fyra gånger per år och behandlar då även inkomna frågor och andra frågor
som anses vara av principiell vikt för tillämpningen av regelverken.
SAMMANSÄTTNING

RK ska bestå av åtta ledamöter där samtliga ledamöter representerar en viss specialistkompetens eller
där ledamoten på annat sätt kan sägas utgöra särskilt viktig resurs.
Lars Hörnell

ordförande och strategiskt ansvarig för kommitténs verksamhet; TD
Nordea Tour; kursansvarig SGF Regel- och Tävlingsworkshops; särskilt
ansvar för internationella kontakter
Jan-Gunnar Forsblad kommitténs sekreterare och vice ordförande
Kerstin Rydström
ledamot i Förbundsstyrelsen
Christina Rodman
ledamot, utbildningsansvarig; delansvar TLR-utbildningen; regelredaktör i
tidningen Svensk Golf och jourhavande resurs för redaktionen på Golf.se
Birgitta Ljung
ledamot, leder arbetet i utskottet för handicap och banvärdering; kontakter
med distriktens banvärderingsansvariga och löpande kvalitetskontroll av
banvärderingar; ordförande i EGA Championship Committee; ledamot i
EGA Executive Committee, generalsekreterare i RF
Anders Jonsson
ledamot, utrustningsansvarig; TD Nordea Tour
Claes Grönberg
ledamot, delansvar TLR-utbildningen; kontakter med Nordea Tour; TD
Nordea Tour
Leif Nyström
ledamot, delansvar utbildning
Ola Welander
ledamot, delansvar infobanken
Göran Hermes
adjungerad ledamot; ansvarig amatörfrågor, regelkommitténs handläggare
och ansvarig tjänsteman
RK:s ledamöter bör verka som aktiva domare och/eller tävlingsledare i samband med
tävlingsuppdrag inom Sverige och vid tillfälle även internationellt.

OLIKA VERKSAMHETER

Regelkommittén ska
 genomföra förbundsdomarkonferensen, producera förbundsdomarprovet, examinera
förbundsdomare och vara ett stöd för dessa i deras arbete
 genomföra den årliga banvärderingshelgen, med en introduktionskurs för oerfarna och ett
kalibreringsseminarium för distriktens banvärderingsansvariga.
 genomföra SGF Rules Workshops enligt distriktens eller andra målgruppers behov (exempelvis
har RK de senaste fyra åren utbildat samtliga RM-tävlingsledare – numera SM-tävlingsledare).
 kunna representera vid PGA European Tour-konferensen.
 vidareutbilda/kompetensutveckla förbundsdomarkåren genom deltagande i USGA/PGA Rules
Work Shop eller vid R&A Referee School.
 finnas till förfogande för de mest kvalificerade domaruppdragen.
 samverka med SGF:s förbundsstyrelse (FS) genom FS representant och när det påkallas genom
möte och/eller skriftlig korrespondens.

Tillsammans med SGF:s personal ska Regelkommittén
 utforma och vid behov översätta regelverk och utbildningsmaterial med utgångspunkt i Regler
för Golfspel, EGA Handicapregler, Spel- och Tävlingshandbok och Amatörregler
 verka för internationella utbyten för förbundsdomare
 förmedla viktig information på Infobanken och Golf.se samt i Svensk Golf
 vara remissinstans för Spel-och Tävlingshandboken i samband med revisionsarbetet.
 genomföra TLR2, årligen producera TLR2-provet samt underhålla och utveckla TLRutbildningen.
 besvara inkomna frågor om regler, handicap, banvärdering och amatörism inom ramen för
kommitténs möten (om frågan är av principiell, prejudicerande karaktär)
 pröva inkomna protester mot beslut angående regler, handicap, banvärdering och amatörism och
tävling. Regelkommittén prövar beslut i enlighet med Regel 34-3 (Regler för Golfspel) och
uttalar sig om riktigheten i av andra fattade beslut.
 underhålla och odla internationella kontakter som hänför sig till något av regelverken med syftet
att ta hem kunskap och på så sätt lyfta vår samlade kompetens.

