Forslag fra medlemmer, til behandling på årsmøde 2014
Forslag 1
fra Peter Schaarup Viborg
Viborg, den 22. aug. 2014

Att.: Bestyrelsen for regionsgolf Danmark
Overtrædelse af turneringsbestemmelserne.
Da der sidste år, og igen i år, er sket overtrædelser af den turneringsbestemmelse, der omhandler brug af
spillere, der har spillet på et højere rangerende hold end det spilleren aktuelt spiller på, er der brug for en
opstramning.
I turneringsbestemmelserne for slutspillet er der tydeligt bestemt, at ingen spiller, der har spillet på et
højere rangerende hold i grundspillet, kan deltage i slutspillet.
Straffen for en overtrædelse, bør fremover fremgå af turneringsbestemmelserne, og da afstemt med DGU.
Golfreglerne, har svært ved at tage højde for alle de forhold som kan lægges i turneringsbestemmelserne.
Vi bør derfor have opmærksomheden henledt på regel 33,7 og regel samt 1.2og 1.3.og 1.4. Regel 1.2
omhandler påvirkning af bold. I alvorlige tilfælde kan komitéen diskvalificere spilleren.
Hvor golfreglerne omhandler alvorlig overtrædelse i modsætning til en mindre overtrædelse, er
diskvalifikation, afgørelsen. Hvor der er tale om en forsætlig overtrædelse kan der kun være tale om en
særdeles grov overtrædelse.
Jeg mener at der skal tages stilling til om straffen kun skal gælde den enkelte spiller eller hele holdet. Der
ligger DGU afgørelser, hvor der er brugt ulovlig spiller (ikke fuldt medlemskab) hvor afgørelsen er, at
spilleren taber sin match med maximalt tab og at de efterfølgende spillere ligeledes taber deres match idet
disse ville have skullet spille en single højere. Jeg mener ikke at denne regel fortolkning er tilstrækkelig
afskrækkende. Der er faktisk plads til at holdet kan vinde selv med to ulovlige spillere i f. eks. foursome og
en dame single eller 3. herre single.
Der er ligeledes en anden problem stilling som vi skal tage højde for, idet vor turnering er delt op i 2
sektioner 1 sektion hvor vinderen af grundspillet oprykker til det oveliggende niveau og så slutspillet, hvor
der spilles om bedst af vinderne i grundspillet.
Da en protest kan ingives på hvilket som helst tidspunkt i turneringsforløbet i henhold til regel 34. 1.3 men
da hændelsen som brug af ulovlig spiller ikke er mulig at konstatere umiddelbart, mener jeg at da1.4 kan
have samme straf som 1.3 kan en protest om brug af ulovlig spiller eller forsætlig brug af en sådan medføre
en diskvalifikation fra turneringen som helhed.
Dette vil være uhensigtsmæssigt for afviklingen af turneringen, som der lægges et enormt frivilligt arbejde i
at afvikle, til glæde for vi mange tusinde golfer.
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Man kan argumentere for at det ikke er rimeligt at de andre spillere på holdet, skal undgælde for den
enkeltes brøde. Regions golf er et hold spil, det er den enkelte spillers eget ansvar at kende
turneringsbestemmelserne, og selvfølgelig holdkaptajnens ansvar at disse er overholdt.
Golf er et spil hvor vi hver især er vor egen dommer, men i selve spillet har vi en markør til at føre regnskab
med, at antal slag og straf fremgår korrekt på scorekortet. Da turnerings bestemmelser ikke fremgår på
scorekortet er det et en skærpende omstændighed hvis bestemmelserne ikke overholdes.
Såfremt vi inddrager etikette reglerne er der også mulighed for at idømme en disciplinær straf.
Det er måske også denne vej vi skal vende blikket.
Personligt kunne jeg ikke selv forestille mig en større straf end at skulle vanære klubben og mine
holdkammerater med en diskvalifikation, evt. med en begrænset deltagelse i fremtidige turneringer, fordi
jeg havde prøvet at snyde.
I særdeles grove tilfælde (gentagelser, trusler, forfalskninger, etc.) finder jeg det rimeligt med en
permanent frakendelse for deltagelse i Regionsgolf.
Det må ikke være rart for en klub at betale til et hold der snyder, så mon ikke der i alle tilfælde bør tilgå
klubben en orientering om diskvalificering?
Jeg vil derfor med ovenstående argumentation forestå at der i fremtidige turneringsbestemmelser indføres
følgende:
Brug af ulovlig spiller medfører diskvalifikation af holdet og klubben modtager meddelelse herom.
Vurderer komiteen, at der er tale om en alvorlig overtrædelse af etikette reglerne, kan der idømmes en
sanktion om spilleforbud i turneringen.
Jeg håber med dette indlæg at have redegjort for mit forslag som jeg gerne ser optaget på det kommende
årsmøde, som jeg har tænkt mig at deltage i .
Såfremt bestyrelsen selv fremsætter et forslag af nogenlunde ligelydende tekst er jeg naturligvis villig til at
respektere dette, så vi ikke får en debat om dette eller hint, men om hvilken straf og konsekvens
overtrædelse af turneringsreglerne skal udmøntes i.

Med Venlig hilsen
Peter Schaarup
Sct. Laurentii vej 51
8800 Viborg
Tlf. 86601466 mob. 50427478
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Forslag 2
fra Villy Holm Them
Kære turneringsledelse!
Det er konstateret at der i flere tilfælde har været brugt ulovlige spillere i 2014. Vi
har selv været i en pulje, hvor dette ”sandsynligvis” var tilfældet.
Da det er meget svært at kontrollere en klub som ligger langt væk fra egen klub og
da der skal være 100 % sikkerhed for snyd inden der kan rejses tiltale, vil vi i
Himmelbjerg Golf Club gerne have følgende til afstemning:
”Vi foreslår at bestyrelsen arbejder med en model der gør det muligt, at indtaste
DGU numre på de 12 deltagere der er med i hver match, samtidig med at der
indtastes resultater.”
På den måde er det altid muligt at gå tilbage for at se om en spiller har spillet på et
andet hold.
M.v.h.
Villy Holm
Himmelbjerg Golf Club
Them d. 11. september 2014
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