2/2015
PROTOKOLL
Regelkommittémöte i Golfens Hus
Tid

Måndagen den 15 juni 2015 kl. 11.30 – 16.50

Ledamöter

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) endast punkten 7
Ola Welander (OW)
Kerstin Rydström (KR) ledamot av förbundsstyrelsen, ej
punkten 7
Göran Hermes (GH) adjungerad ledamot SGF och handläggare

__________________________________

§1

Mötet öppnas
LH öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna. Förslaget till
dagordning fastställs.

§2

Föregående mötes protokoll
Under denna punkt finns inget att rapportera.

§3

Allmänt
Information lämnas om att FS godkänt att RK består av ovan angivna
ledamöter. Vidare informeras om att FS godkänt av RK framtagen
verksamhetsbeskrivning, se Bilaga nr 1.
CG föreslår att RK utökas med ytterligare en ledamot och lämnar förslag på
lämplig person. Förslaget gillas och LH får i uppdrag att dels ta upp frågan
med Håkan Stålbro, dels ock kontakta personen i fråga.

§4

Rapporter och inkomna frågor – AU Regler
a.
OW har till Infobanken framtagit förslag till riktlinjer för markeringar av
mark under arbete som berör två eller flera områden som täcks av skilda
regler. Efter diskussioner enas om följande riktlinjer, se Bilaga nr 2.
b.
Fråga har inkommit om vilken status som ska ges installationer med
konstgräs runt bunkerkanter, i detta fallet benämnt Capillary Concrete.
RK:s uppfattning är att sådant konstgräs, i sig oflyttbart hindrande föremål,
ska genom en lokal regel förklaras vara en organisk del av banan.
c.
Från Jan Bernhardsson har inkommit följande frågor.
1. Går en hindermarkering alltid i en rak linje mellan markeringarna?
2. Vad händer om en markering är borta vid ”kurvig” hinderkontur?
3. Gäller samma vid out of bounds?
Svar:
1. Nej.
2. Ibland förekommer det att en markering vid
vattenhinder/sidovattenhinder är slarvigt markerad eller att en
markering saknas. I sådant fall bestämmer den naturliga gränsen (där
marken bryter plan) för hindret om bollen ligger i eller utanför
detsamma, se Dec 26/2 i Decisions on the Rules of Golf 2012 – 2015.
3. För out of bounds gäller inte samma som för
vattenhinder/sidovattenhinder eftersom en gräns för out of bounds inte
lika naturligt låter sig bestämmas. En bedömning får ska från fall till fall.
Inte sällan kan man få vägledning av hur gränsen i övrigt är markerad
eller om där finns hål efter borttagen markering. Vägledning finns att
hämta i Dec 33-2a/19 och Dec 33-2a/20.
d.
En fråga från Håkan Herne angående riktlinjer för tävlingsledningen
då den ska avgöra om ett område har karaktären av vattenhinder
besvaras direkt till Håkan. LH får i uppdrag att kontakta honom.

§5

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

§6

Rapporter och inkomna frågor - AU Amatör
GH informerar om att diskussioner sker med Svenska PGA angående
spelarkategorin NA Olic och om hur denna kategori ska hanteras i
tävlingssammanhang.

§7

Rapporter och inkomna frågor – AU Handicap
BL och GH redogör för beslut fattat av FS i fråga rörande begränsning av
antalet handicapronder för att kunna stoppa ”handicapmygel”.
Det är RK:s uppfattning att FS dels förbigått beslutsordningen för sådana
beslut, dels ock fattat beslutet på ofullständig och felaktig grund. RK enas
om att skicka skrivelse om detta till FS med begäran om att beslutet ska
undanröjas.

§8

Regel-SM 2016
Regel-SM ska bestå av två kvalificeringstävlingar samt semifinal och final.
Kvalificeringstävlingarna ska genomföras under februari, semifinal ska
genomföras under mars och final ska genomföras i anslutning till
förbundsmötet den 16 – 17 april. CG är huvudansvarig för tävlingen.
Frågorna framtas och sätts samman av CH, ChR, LH, OW, JF och GH.
Frågorna bör ges stigande svårighetsgrad allteftersom tävlingen genomförs
i de skilda stegen. För ökat intresset för att delta kommer priser inte enbart
att tillkomma den eller de bästa i tävlingen utan också lottas ut bland
samtliga deltagare.

§9

Distriktsdomarprovet 2016
Provet kommer att göras markant enklare än årets prov, som efteråt
bedömts som alltför svårt. Några ”spetsfrågor” kommer dock att finnas med.
Frågorna kommer att handla om regelnummer, plikt och multiple choise.
Samtliga frågor ska vara på svenska språket. ChR är huvudansvarig för
framtagningen av provet.
KR påpekar i sammanhanget att golfdistrikten i allmänhet varit dåliga på
att fånga upp de som centralt genomgått TLR 2 och därefter följande
praktisk utbildning. Det är RK:s mening att det är viktigt att distrikten
knyter dessa personer till sig som en resurs. CG och GH ges i uppdrag att ta
fram en skrivelse om detta till distrikten.

§ 10

Förbundsdomarprovet 2016
Förbundsdomarprovet ska ges samma indelning som distriktsdomarprovet.
Provets svårighetsgrad ska sänkas jämfört med årets prov. I samband att
Regler för Golfspel 2016-2019 och Decisions on the Rules of Golf 20162017 skickas ut till förbundsdomare ska dessa ges i uppdrag att var och en
ta fram två multiple choise frågor hämtade ur regelboken och
decisionsamlingen. ChR ges i uppdrag att vara huvudansvarig för provet
samt att fördela arbetsuppgifter mellan RK:s övriga ledamöter.

§ 11

Översättning av Rules of Golf 2016-2019 till svenska
Regelboken finns nu tillgänglig för översättning. CG och GH kommer att
ombesörja översättningen i ett första utkast. När detta utkast ligger klart
kommer såväl den engelska som den svenska versionen att sändas ut till
RK:s ledamöter för korrekturläsning och synpunkter. Regelboken kommer

att tryckas i en mindre upplaga. Avsikten är att tyngdpunkten för
tillgodogörandet av regelboken sker genom en app. Förhandlingar om en
app. sker f.n med R&A och diskussionen rör bl.a. om R&A tar på sig ansvaret
för framtagningen. Under alla förhållanden kommer regelboken att finnas i
en app.
LH får i uppdrag att kontakta R&A, Kevin Baker, i saken.
§ 12

Spel- och tävlingshandboken 2016-2019
Handboken är nu ute på remiss fram till utgången av juli. De generella
tävlingsreglerna och lokala reglerna utmönstras och ersätts med
rekommendationer.

§ 13

Gröna kortet, regeldelen
CG ger en kortfattad information angående utformningen. Av informationen
framgår att två ambitionsnivåer är tänkt benämnda ”Att uppnå”
respektive ”arr sträva efter”. RK har inget att erinra mot upplägget men
föreslår att ambitionsnivåerna istället ges benämningarna ”Att börja med”
respektive ”Att uppnå”.
I sammanhanget uttrycker RK som sin mening att varje golfare i Sverige
borde inneha en regelbok.

§ 14

RK:s TLR utbildningar
En damernas fortsättningskurs kommer att hållas på Lindö Park den 26 –
27 september i år. Ansvariga för kursen är CG, ChR, LN och LH.
TLR 2 för alla kommer att hållas i Stockholm den 16 – 17 januari 2016.
Ansvariga för kursen är CG, JF, AJ, OW och GH samt eventuellt ytterligare en
person.
En TLR 2 utbildning för enbart damer kommer att hållas någonstans ute i
landet, f.n. oklart var, den 13 – 14 februari 2016. Ansvariga för kursen är
ChR, KR, OW, LH och JF.
Om möjligt ska Marika Pelijeff medverka som coordinator.

§ 15

Ersättning för DropBox
CG upplyser att ärendet är under handläggning samt att en manual ska tas
fram till alla användare.

§ 16

Resa till R&A och S:t Andrews
Inget är bokat ännu, vare sig boende eller flygresor. LH och AJ ges i uppdrag
att boka lämpligt boende. GH ges i uppdrag att boka resor enligt önskemål.

§ 17

Övrigt
Svensk Golf, Golfguiden och golf.se är sålt. SGF:s nya hemsida kommer att
finnas under samma beteckning, Golf.se. Hemsidan kommer bl.a. att

innehålla animerade filmer som rör golfregler. Hemsidan kommer främst
att rikta sig till landets klubbar.
§ 18

Nästa möte
Nästa möte kommer att äga rum den 22 september 2015 med början kl
11.00 i Golfens Hus. Om telefonsammanträde bedöms tillräckligt gäller
samma tidpunkt, om inte annat sägs.
______________________
Danderyd som ovan
Justeras

Jan-G. Forsblad

Lars Hörnell
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Riktlinjer för markeringar i anslutning till mark under arbete som berör två eller flera
områden som täcks av olika regler
RfG Definitioner, Green, Hindrande föremål, Mark under arbete, Out of bounds,
Sidovattenhinder, Spelfältet och Vattenhinder; Regel 16, 24-2, 25-1, 26 och 27. Decision
1-4/8, 24-2b/10, 25-1b/11,5 m.fl.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Ett mark under arbete (mua) kan omfatta områden med olika
lättnadsförfarande. Innan ett sådant områdes gränser definieras bör tävlingsledningen
noga överväga hur spelarna ska kunna ta lättnad på ett regelrätt sätt. I de flesta fall är det
lämpligast att skapa ett enda område men Ibland kan det vara nödvändigt att dela upp
området i två eller flera områden.
Följande riktlinjer gäller:
1. Ett mua som berör både spelfältet och green bör markeras som ett enda mua som
förklaras vara del av spelfältet och lättnad ges enligt regel 25 -1b(i) (mua på green blir del
av spelfältet). Kräver LR - klicka för länk
2. Ett mua som berör både spelfältet och delar av bunker bör markeras som två separata
mua som kräver LR - klicka för länk.
3. Ett mua som berör både spelfältet och sträcker sig in i sidovatten-/vattenhinder ska
markeras som ett mua enbart på spelfältet som sträcker sig till gränsen för sidovatten/vattenhinder. Behöver ingen LR men krav på vattenhindermarkeringar längs mua.
4. Ett mua som berör både spelfältet och sträcker sig out of bounds ska markeras som ett
mua enbart på spelfältet och sträcker sig till gränsen för out of bounds. Behöver ingen
LR men krav på out of boundsmarkeringar längs mua.
5. Ett mua som berör både ett område utanför ett hindrande föremål och det hindrande
föremålet (t.ex en belagd väg) kan antingen
a. markeras som det är en del av det hindrande föremålet (gäller framför allt mindre mua i
direkt anslutning till en belagd väg). Kräver LR - klicka för länk.
b. markeras som ett enda mua och det hindrande föremålet förklaras vara en organisk del
av banan. Lättnad ges enligt regel 25 -1b(i). Kräver LR - klicka för länk eller

