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PROTOKOLL
från möte med SGF:s regelkommitté
Tid

Tisdagen den 3 juni 2014 kl. 13.00 – 15.50

Plats

Golfens Hus, Danderyd

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)
Kerstin Rydström (KR), ledamot av Förbundsstyrelsen
Ola Welander (OW)

Anmält förhinder

§1

Göran Hermes (GH) adjungerad ledamot SGF och handläggare

Mötet öppnas
LH öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna. OW, som ny ledamot
av RK, hälsas särskilt välkommen.

§2

Dagordning
Tidigare utskickad dagordning fastställs.

§3

Föregående sammanträdes protokoll
Protokollet föranleder inga kommentarer.

§4

Rapporter och inkomna frågor – AU Regler
Fråga
I en tävling har en spelare, A, tillstånd att använda
persontransporthjälpmedel. A använder sig under tävlingen av en golfbil. B,
en medtävlare, har inte något tillstånd att använda
persontransporthjälpmedel och går men låter transportera sin utrustning i
A:s bil under tävlingen. Är A i ett fall som detta att anse som B:s caddie.
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Svar
Nej, A är inte B:s caddie.
Enligt första stycket definitionen för caddie (se Regler för Golfspel 2012 –
2015 s. 31) är ”caddie” en person som bistår spelaren i enlighet med
reglerna, vilket kan innefatta att han bär eller hanterar spelarens klubbor
under spelet. En medtävlare, som i detta fall A, kan inte ges status av både
caddie och medtävlare eftersom en medtävlare enligt reglerna inte kan
bistå en spelare genom att exempelvis ge råd. Det förhållandet att A
transporterar B:s utrustning kan inte anses innebära att A bistår B i dennes
spel, som en caddie normalt gör.
I sammanhanget bör också pekas på definitionen för utrustning,
Anmärkning 2, som har följande lydelse i ovan nämnda Regler för Golfspel,
s. 44.
När en golfbil delas av två eller flera spelare anses bilen och allt i den vara
utrustning åt en av de spelare vilka delar bilen. Om bilen framförs av en av
spelarna (eller partner till en av spelarna) anses bilen och allt i den vara
utrustning åt den spelare som delar bilen, vars boll (eller vars partners boll)
är inblandad.
Reglerna för Golfspel 2012 – 2015 innefattar inget förbud mot att använda
golfbil vid tävling och två medtävlare kan alltså dela på en golfbil. Det
innebär inte att medtävlarna ska anses vara caddie gentemot varandra när
den ene respektive den andre framför bilen. För att användningen av golfbil
inte ska vara tillåtet krävs en lokal regel. En sådan lokal regel förändrar inte
status hos medtävlarna jämfört med vad som gäller när det inte finns en
lokal regel som förbjuder användningen av golfbil.
§5

Rapporter och inkomna frågor – AU Utrustning
AJ uppger att det framförs frågor angående godkända grooves/skåror på
äldre klubbor. Klubbor tillverkade efter 2010 ska normalt vara godkända,
eftersom tillverkarna då visste om de förändrade reglerna för
grooves/skåror. Bland klubbor tillverkade under åren 2008 och 2009 kan
det förekomma sådana som inte är godkända. R&A har på sin hemsida
skapat en databas där man kan kontrollera om klubbor tillverkade under
dessa två år är godkända
(http://www.randa.org/en/Equipment/Equipment-Serch/InformationalClubs.aspx). Klubbor tillverkade 2007 eller tidigare är normalt inte
godkända.
CG uppger att inkomna frågor om avståndsmätare har kraftigt minskat. Den
mall som RK tagit fram för lokal regel om avståndsmätare har visat sig vara
uttömmande.

§6

Rapporter och inkomna frågor – AU Handicap
Handicapfrågor inom SGF kommer i fortsättningen att i allt högre grad
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hanteras av CG, som så småningom kommer att ta över GH:s
arbetsuppgifter.
BL redogör kortfattat för av EGA företagen undersökning 2013 och
slutsatser därav, EGA:s beslutsprocess inför 2016 jämte preliminärt förslag
samt läget avseende ett globalt handicapsystem.
BL informerar om att ett kalibreringsseminarium har hållits under våren på
Wäsby Golf där det påtalades behovet och vikten av erfarenhetsutbyten
över distriktsgränserna för bibehållande och utveckling av kompetens samt
att detta inte minst gäller för de mindre distrikten.
§7

Rapporter och inkomna frågor – AU Amatör
Inga frågor förekommer under denna rubrik.

§8

Avrapportering Fördelningsuppgifter
Inga frågor förekommer under denna rubrik.

§9

Övriga frågor
a. Uppföljning regelutbildning damer
ChR och KR redogör för TLR 1-utbildningen för enbart kvinnor.
Utbildningen var succéartad. Antalet anmälda var så stort att en del inte fick
plats. Elva distrikt var representerade. Man tvingades välja ett större hotell
på grund av det stora deltagarantalet. Fortsatt utbildning på en högre nivå
har efterfrågats.
KR informerar om att SGF:s förbundsstyrelse har tillstyrkt ett belopp om
25 000 kr för en nya TLR 1-utbildning för enbart kvinnor under hösten
2014. Vidare uppger hon att förbundsstyrelsen tillstyrkt lika mycket pengar
för en TLR 2- utbildning för enbart kvinnor.
CG får i uppdrag att ta fram förslag på dagar för en TLR 1-utbildning för
enbart kvinnor under hösten 2014 och förlagd till Stockholmsområdet.
b. Regel-SM
Även under 2014 kommer Regel SM att genomföras. En fördelning av
arbetsuppgifter har tagits fram av CG. RK:s ledamöter ChR, LH och JF ska ta
fram frågorna till finalen.
CG påtalar det viktiga i att sprida information om tävlingen så att så många
som möjligt anmäler sig. Det är från RK:s sida ett önskemål att
Förbundsdomarna deltar.
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c. Förbundsdomarkonferensen 2015
Konferensen kommer att hållas den 14 – 15 mars på Arlanda Hotellby
(samma plats som årets konferens). Det är redan klart att en representant
från R&A kommer att närvara vid konferensen.
d. TLR 2
CG får i uppdrag att ta fram förslag på dagar för en TLR 2-utbildning för
enbart kvinnor under januari 2015 samt en TLR 2-utbildning för både män
och kvinnor i februari 2015 och dessa utbildningar ska vara förlagda till
Stockholmsområdet.
TLR 2-utbildningen och ävenså TLR 1-utbildningen bör kompletteras med
visuellt material. R&A har en hel del sådant material.
e. och f. TLR 1-provet och TLR 2-provet
ChR har huvudansvaret för proven och fördelar arbetsuppgifterna mellan
RK:s ledamöter. TLR 2-provet bör åter ges namnet ”Distriktsdomarprov”.
g. Harald Stålbergs minne
RK:s uppfattning är att stipendiet bör delas ut vartannat år. Årets stipendiat
var Anders Jeppsson från Skåne GDF.
h. Regelboken som svensk app m.m.
R&A erbjuder anslutna förbund möjlighet att ta fram en Regel-app på det
egna språket. LH får i uppgift att kontakta R&A om licensfrågor rörande
detta och annat av R&A framtaget material samt om eventuella kostnader
för licenser och liknande.
§ 10

Nästa sammanträde
Dag för nästa sammanträde kommer att beslutas senare.
___________________________
Danderyd den 3 juni 2014

Protokollförare

Justeras

Jan-G. Forsblad

Lars Hörnell

