1
1/2015
PROTOKOLL
från möte med SGF:s regelkommitté
Tid

Fredagen den 6 februari 2015 kl 09.50 – 15.50

Plats

Golfens Hus, Danderyd

Närvarande

Lars Hörnell (LH) ordförande
Jan-G. Forsblad (JF) sekreterare
Christina Rodman (ChR)
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

Anmält förhinder

Claes Grönberg (CG), tillgänglig på telefon

Övrig närvarande

Håkan Stålbro (HS), SGF

§1

Mötet öppnas
LH öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna.

§2

Dagordning
Tidigare utskickad dagordning fastställs med det tillägget att Håkan Stålbro
kommer att redogöra för nya ersättningsregler m.m.

§3

HS redogör för av Förbundsstyrelsen antagna nya ersättningsbestämmelser
för RK-ledamöter dels vid kommittémöten dels ock när kommittémedlem
är konferensledare eller mötesledare samt dessutom för förbundsdomare
(se Bilagorna 1 och 2).
HS redogör också för den utvärdering som skett av TLR-2 utbildningen som
i januari i år hölls för enbart damer. Utvärderingen ger vid handen att
utbildningen rönt mycket stor uppskattning.
HS visar och går igenom förslag till ny arvodesblankett (Bilaga 3, i justerat
skick).
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§4

Föregående sammanträdes protokoll
Protokollet föranleder inga kommentarer.

§5

Rapporter och inkomna frågor – AU Regler
Härunder finns inget att rapportera.

§6

Rapporter och inkomna frågor – AU Utrustning
Härunder finns inget att rapportera.

§7

Rapporter och inkomna frågor – AU Handicap
BL redogör för Nordisk Handicap- och tävlingskonferens som hölls den 15
december 2014 vari Finland, Norge, Danmark och Sverige deltog. Vid
konferensen diskuterades ett gemensamt datastöd mellan länderna.
BL uppger att nya EGA Handicap System för tiden 2016 – 2019 kommer att
presenteras i Amsterdam den 21 – 22 april i år.
En nybörjarutbildning avseende banvärdering och ett
kalibreringsseminarie rörande samma sak kommer att hållas den 2
respektive den 3 maj i år på Drottningholms golfklubb.

§8

Rapporter och inkomna frågor – AU Amatör
Härunder finns inget att rapportera.

§9

Avrapportering Fördelningsuppgifter
Inga frågor förekommer under denna rubrik.

§ 10

Övriga frågor
a. Infobanken
OW redogör för förslag till Riktlinjer för placering av elstängsel i anslutning
till banmarkeringar samt för Riktlinjer för spraylinjer i anslutning till
pinnar och plattor (se Bilagorna 4 och 5, i justerat skick).
OW får i uppdrag att företa justeringar av texterna i enlighet med RK:s
förslag.
b. TLR 1och TLR 2 för enbart damer
ChR och KR redogör för kurserna och uppger att dessa fått ett mycket
positivt mottagande. Ett önskemål från deltagarna har varit att materialet
bör kompletteras med kortare, beskrivande filmavsnitt.
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RK beslutar komplettera utbildningsmaterialet enligt önskemålet.
c. TLR 2 utbildning för enbart damer i annan del av landet än
Stockholmsregionen
RK kommer att verka för att en sådan utbildning sker under 2016.
d. Utbildning av utbildare för TLR 1 och TLR 2
Det har framkommit att det på vissa håll i landet finns missnöje med
utbildarnas allmänna kunskaper och sätt att lära ut på kurserna.
RK ska titta över frågan och återkomma med eventuellt förslag till
utbildning. Erfarenhet från såväl förbundsdomare och tävlingsledare är av
stor betydelse. CG får i uppdrag att ta upp frågan om TD:s medverkan i
samband med kommande TD-konferens.
e. Träff för damer som genomgått TLR-utbildning
KR upptar fråga om att anordna en återträff för de damer som genomgått
TLR-utbildning för att på så sätt följa upp och entusiasmera för fortsatt
engagemang på området.
RK finner idén god och ska verka för att en sådan återträff kommer att ske
under hösten 2015.
f. TLR 2 utbildning för alla
RK har för avsikt att genomföra en ny sådan under 2016 i Stockholm.
Anledningen till att utbildningen avvaktas till 2016 är att det kommer att
finnas en del nya regler för golfspel fr.o.m. årsskiftet 2015/2016.
RK:s avsikt är att en gång varje år hålla en TLR 2 utbildning i Stockholm
som riktar sig till alla. RK kommer dessutom att erbjuda att en RK-ledamot
deltar vid TLR 2 utbildningar som hålls av annan än RK ute i landet.
g. TLR 1 och TLR 2 - utbildningsmaterialet
Utbildningsmaterialet ska uppdateras när texterna till Rules of Golf (Regler
för Golfspel) 2016 – 2019 och Decisions on The Rules of Golf 2016 – 2017
finns tillgänliga. ChR uppger att TLR 1 provet är uppdaterat.
h. Scorekort i GIT
Det har framkommit att scorer nu förs elektronisk med hjälp av ”appar” i
mobiltelefon och genom annan elektronisk utrustning.
RK har med anledning av en tidigare förfrågan om elektronisk hantering är
tillräckligt för att uppfylla kraven i Regel 6-6 för scorekort och signering
haft kontakt med R&A och därvid har framkommit att enbart elektronisk
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hantering inte är tillräckligt utan scorerna, tillsammans med angivande av
handicap, där så krävs, måste printas ut på papper och signeras av spelare
och markör.
i. TLR Intro
Utbildningsmaterialet finns nu på RK:s hemsida.
j. Regel-SM
Regel-SM är avsett att fortsätta. Tanken är att finalen ska förläggas till
Förbundsmöte/Golfting för att få ökat intresse och publicitet. Under
innevarande år finns inte möjlighet att genomföra Regel-SM. Först under
2016 kan Regel-SM återupptas.
k. R&A Referee School 2015
Årets deltagare var Roar Hagen och Bertil Rosvall. Dessa två ska tillfrågas
om att lämna en redogörelse över sitt deltagande vid den kommande
förbundsdomarkonferensen. LH kontaktar de båda om detta.
l. Distriktsdomarprovet och Förbundsdomarprovet 2015
ChR uppger att det återstår en del frågor för att proven ska vara kompletta.
Distriktsdomarprovet ska vara klart för att kunna skickas ut senast den 17
mars. Första dag som distriktsdomarprovet får genomföras är den 21 mars.
m. Översättning av Regler för Golfspel 2016 – 2019
Regelboken jämte översättning av densamma är en samproduktion mellan
Sisu Idrottsböcker och SGF. Fördelningen av översättningskostnaden är
ännu inte klar. Hans Malmström och ChR är beredda att svara för
huvuddelen av arbetet med översättningen, under förutsättning att arvode
utgår efter samma premisser som vid förra översättningen.
n. Rökning under tävling
RK är av den uppfattningen att det inte genom en tävlingsbestämmelse går
att generellt förbjuda rökning under tävling. RK rekommenderar domare
under ungdomstävlingar att inte röka. I övrigt hänvisas till SGF:s policy
angående rökning i Spel- och Tävlingshandboken 2012 – 2015 avsnitt 2.11.
§ 11

Nästa sammanträde
Tidpunkt för nästa sammanträde kommer att bestämmas senare.
__________________________
Danderyd den 6 februari 2015
Protokollförare

Justeras

Jan-G. Forsblad

Lars Hörnell

Ersättning Förbundsdomaruppdrag 2015
Ersättning utgår enligt nedan
1. Dagarvode
Dagarvode utgår för antalet tävlingsdagar som en tävling omfattar plus en
förberedelsedag. Ett dagarvode är 1112 kronor. Dagarvodet motsvarar 2,5 % av
gällande prisbasbelopp. Vid fakturering från eget företag gäller 1461 kr inklusive
moms.
2. Reseersättning
Vid resa med egen bil är milersättningen 18,50 kr per mil (skattefritt).
Vid resa med tåg, båt eller flyg utgår ersättning för andra klass dagtåg, andra klass båt
respektive ekonomiklass flyg. Ersättning för resa med buss eller taxi utgår med utgivet
belopp.
3. Övernattning
Ersättning för kostnader för övernattning utgår. Lägsta pris i förhållande till komfort och
avstånd till arrangörsklubben ska eftersträvas.
4. Konferens
Vid konferenser utgår reseersättning och kostnader för övernattning men inget
dagarvode.
5. Traktamente och kost
Traktamente utgår ej och kost är inte en godkänd kostnad.
6. Reseräkning
Reseräkning ska insändas snarast men senast 3 månader efter utfört uppdrag och
alltid inom aktuellt räkenskapsår. Bara i undantagsfall utbetalas ersättningar som är
äldre. Originalkvitton på biljetter, kostnader för övernattning och eventuellt andra
godkända utgifter som styrker beloppet ska medsändas reseräkningen för att
ersättning ska kunna medges.
7. Inkomstuppgift
I januari året efter, erhålls inkomstuppgift på totalt arvode och inbetald skatt.

SVENSKA GOLFFÖRBUNDET

Håkan Stålbro
Chef ban-, spel- och tävlingsutveckling

2015-02-18

Ersättning Regelkommittén 2015
Ersättning utgår enligt nedan
1. Dagarvode
Dagarvode utgår för sammanträde i Regelkommittén samt när kommittémedlem är
konferens- och/eller mötesledare. Ett dagarvode är 1112 kronor. Dagarvodet
motsvarar 2,5 % av gällande prisbasbelopp. Vid halv dag utgår halvt arvode.
Vid fakturering från eget företag gäller 1461 kr inklusive moms.
2. Reseersättning
Vid resa med egen bil är milersättningen 18,50 kr per mil (skattefritt).
Vid resa med tåg, båt eller flyg utgår ersättning för andra klass dagtåg, andra klass båt
respektive ekonomiklass flyg. Ersättning för resa med buss eller taxi utgår med utgivet
belopp.
3. Övernattning
Ersättning för kostnader för övernattning utgår. Lägsta pris i förhållande till komfort och
avstånd till arrangemanget ska eftersträvas.
4. Konferens
När kommittémedlem är deltagare på konferenser utgår reseersättning och kostnader
för övernattning men inget dagarvode.
5. Traktamente och kost
Traktamente utgår ej och kost är inte en godkänd kostnad.
6. Reseräkning
Reseräkning ska insändas snarast men senast 3 månader efter utfört uppdrag och
alltid inom aktuellt räkenskapsår. Bara i undantagsfall utbetalas ersättningar som är
äldre. Originalkvitton på biljetter, kostnader för övernattning och eventuellt andra
godkända utgifter som styrker beloppet ska medsändas reseräkningen för att
ersättning ska kunna medges.
7. Inkomstuppgift
I januari året efter, erhålls inkomstuppgift på totalt arvode och inbetald skatt.

SVENSKA GOLFFÖRBUNDET

Håkan Stålbro
Chef ban-, spel- och tävlingsutveckling
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Riktlinjer för placering av elstängsel i anslutning till
banmarkeringar. GoRaC 3:2. Uppdaterad 2014-10-07.

Allmänt
Elstängsel är enbart till för att skydda banan från skador av exempelvis vildsvin
vilket innebär att spelare som får störande inverkan av elstängsel bör få ta lättnad
utan plikt. Elstängsel bör helst placeras i områden som inte är i spel ens vid
misslyckade slag och när stängslet går nära ett greenområde bör det dras något
oregelbundet för att underlätta vid droppning.
Elstängsel bör, i en lokal regel, förklaras vara oflyttbara hindrande föremål och om
det finns trappor över stängslet bör stängslet och trapporna förklaras vara ett enda
oflyttbart hindrande föremål. Elstängsel bör aldrig används för att definiera
gränsen för out of bounds eller vattenhinder. Kontakta gärna distriktets
regelkommittee både för hjälp med formulering av lokala regler och för var stängslet
helst ska placeras för att ge minst regelproblem.
För att snabbt få information om skada på elstängslet bör anslag
om telefonnummer och mailaddress till ansvarig banpersonal anslås så att skadan
snabbt kan lagas.
1. Elstängsel i anslutning till out of bounds.
A. Om det finns plats bör elstängsel placeras minst två (2) klubblängder bortom
markeringarna som definierar gränsen för out of bounds (alltså utanför banan) så att
en spelare vars boll är på banan inte får störande inverkan av elstängslet.
B. Om det inte finns plats bör elstängsel placeras omedelbart innanför
markeringarna som definierar gränsen för out of bounds (alltså på banan) så att en
spelare vars boll är på banan får ta lättnad, utan plikt, för störande inverkan av
elstängsel enligt regel 24 (Hindrande föremål).
2. Elstängsel i anslutning till vattenhinder eller sidovattenhinder.
A. Om det finns plats bör elstängsel placeras minst 2 klubblängder bortom
markeringarna som definierar hindrets gräns (alltså i hindret) så att en spelare vars
boll är på spelfältet inte får störande inverkan av elstängslet. En spelare vars boll är i
hindret får ingen lättnad för elstängslet men kan ta lättnad enligt regel 26
(Vattenhinder).
B. Om det inte finns plats bör elstängsel placeras så långt som möjligt bortom
markeringarna som definierar gränsen för hindret (alltså i hindret) så att en spelare
vars boll är utanför hindret får ta lättnad, utan plikt, för störande inverkan av
elstängslet enligt regel 24 (Hindrande föremål). En spelare vars boll är i hindret får
ingen lättnad för elstängslet men kan ta lättnad enligt regel 26 (Vattenhinder).

Riktlinjer för spraylinjer i anslutning till pinnar och plattor. RfG; Definitioner;
Hindrande föremål, Mark under arbete, Out of Bounds, Sidovattenhinder och
Vattenhinder. Uppdaterad 2014-11-25.
Fördjupningstext: Gränser för hindrande föremål, mark under arbete, out of
bounds, sidovattenhinder och vattenhinder kan definieras av pinnar (plattor) men kan
också tillfälligt definieras av spraylinjer - klicka för länk till ”Hur man markerar en
golfbana”.
Siktlinjen i markplanet mellan två pinnar (plattor) anger var gränsen går. Om
avståndet mellan markeringarna är större än den rekommenderade
kan tävlingsledningen behöva komplettera med fler pinnar (plattor).
Siktlinjen mellan två pinnar (plattor) satta på rekommenderat avstånd definierar
nästan alltid gränsen bättre än spraylinjer.
En spraylinje syns bättre ju kortare gräset är där den dras och spraylinjer bör helst
aldrig dras i områden med ruff som är högre än 5-7 centimeter.
För vidopresentation om hur sprayningar i anslutning till markeringar ska göras Klicka för länk till golf.se
A Spraylinjer i anslutning till markeringar för sidovattenhinder och
vattenhinder som sitter i områden där gräset är nedklippt till låg semiruff (3-5
centimeters höjd) bör alltid dras omedelbart innanför pinnar (plattor), dvs mot
hindret.
När gräset är högre, exempelvis bortom ett dike, bör det klippas ner till 5-7
centimeters höjd längs linjen där marken bryter av ned mot hindret för att spraylinjen
ska bli så tydlig som möjligt. Om det inte är möjligt att klippa ner gräset bör gränsen
definieras av pinnar.
Notera att om linjen dras utanför pinnar (plattor), dvs. mot spelfältet, är ett hål efter
en pinne (platta) i hindret och om bollen också är i hindret får spelaren ingen lättnad
enligt Regel 25-1 Anmärkning 1. Dessutom kan en spelare vars boll är i hindret
ovanpå en platta behöva ta lättnad enligt Regel 24-1b när plattan tas bort. Det
finns då alltid en risk att den droppade boll rullar ner i hindrets vatten.
B. Spraylinjer i anslutning till markeringar för out of bounds bör dras
omedelbart utanför pinnarna dvs mot out of bounds och gräset bör inte vara högre än
5-7 centimeter. När området mellan pinnarna är nedklippt men själva pinnarna står i
högt gräs kan spraylinjen dras direkt mellan pinnarna. En lokal regel bör införas som
förklarar pinnarna för flyttbara eller oflyttbara hindrande föremål - klicka för länk.
Notera att om det inte är möjligt att klippa ner gräset i området där pinnarna står bör
gränsen definieras av pinnar satta på rekommenderat avstånd.
Notera också att för en out of bounds som sällan eller aldrig är i spel kan man
överväga att ta bort om den inte är till för att höja säkerheten eller för att den är
slopepåverkande.
Notera slutligen att när pinnar eller stolpar i staket eller gärdsgårdar, enligt en lokal
regel, definierar gränsen för out of bounds bör det inte dras någon spraylinje - klicka
för länk till ”Hur man markerar en golfbana”.

C. Spraylinjer i anslutning till markeringar för mark under arbete bör dras så
att pinnarna står inne i mark under arbete.
Notera att om pinnarna står tätt, med 6-8 meter mellanrum, så behöver gränsen inte
definieras med en spraylinje.
Notera också att ett mark under arbete vars gräns definieras av en spraylinje bara
behöver någon enda pinne inne i området för att identifiera det som mark under
arbete eller som mark under arbete varifrån spel är förbjudet (blå-vit pinne) - klicka
för länk.
D. Spraylinjer i anslutning till markeringar för hindrande föremål bör dras
omedelbart utanför plattor (pinnar) dvs. mot banan. Det krävs en lokal regel som
förklarar markeringarna som en del av det hindrande föremålet - klicka för länk.

