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Till medlemmar i Öregrunds GK 
 

Det har inträffat ett fall av ”Farligt spel” på vår bana som har anmälts till Upplands Golfförbunds 

Disciplinkommitté. Tre spelare, varav två medlemmar i Öregrunds GK, har stängts av för allt 

spel under nio månader. 

 

Vad har hänt? 

Enligt den information klubben fått ta del av inträffade händelsen den 26 juli 2017. Två spelare 

slog ut från hål 17. En ensam spelare på hål 12 ansåg att bollarna hamnat alltför nära honom utan 

att det ropats ”fore” vid första utslaget, endast vid det andra. Han gick då uppför fairway på hål 

17 för att tala med den grupp som var på 17:s tee. Medan han gick slogs två bollar till från tee av 

de återstående spelarna. Olika åsikter föreligger om det exakta händelseförloppet och hur nära de 

utslagna bollarna hamnat. 

 

Spelaren som gick på hål 12 har anmält det inträffade direkt till Upplands Golfförbund.  

 

Vad gör styrelsen? 

Klubben Öregrunds GK har inte blivit varken delgivna eller tillfrågade av någon part under 

förbundets utredning. Parterna har skriftligt och muntligen uttalat sig i frågan till förbundet. 

UGF:s disciplinkommitté besökte klubben den 1 oktober för muntligt förhör av parterna och syn 

på plats. Inte heller då blev någon representant för klubbens styrelse eller ledning inbjuden till 

förhandlingarna. 

 

Den 9 oktober kom UGF:s beslut i ärendet till klubben. Beslutet innebär att tre spelare, varav två 

medlemmar i Öregrunds GK, har stängts av för allt spel under nio månader för ”farligt spel”. Det 

var första gången vi i styrelsen fått ta del av det inträffade. Visst hade det gått vissa rykten 

tidigare om en ”incident” på hål 17, men ingen hade anmält något till klubben för behandling. 

 

Att styrelsen inte har blivit informerad i detta ärende beror på att anmälan har skickats direkt till 

förbundet av spelaren som ansåg sig vara utsatt för ”farligt spel”. Vid informella kontakter med 

representanter för förbundet, som deltagit i beslutet, så har det meddelats att detta var en fråga 

mellan två parter och att klubben inte hade någon del i saken. 

 

Styrelsen beslutade vid ordinarie styrelsemöte 14 oktober att göra en skrivelse till Upplands 

Golfförbund i vilken det framgår att styrelsen anser att det meddelade straffet är helt 

oproportionerligt i förhållande till de förseelser som gjorts av spelarna, samt att 

styrkeförhållandet mellan de inblandade parterna är ojämnt. I skrivelsen framgår att Öregrunds 

GK anser att beslutet ska omprövas av UGF. 

 

Kontakt har tagits av ordföranden med de spelare som fått påföljder av UGF för att höra hur 

klubben kan bistå. Beslut i styrelsen har också fattats att de drabbade får reducerad årsavgift i det 

fall påföljderna kvarstår. 
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Styrelsen i Öregrunds GK har en långsiktig plan med banan som bland annat innehåller åtgärder 

för att förbättra säkerheten. Ett exempel är anläggandet av nya tees på hål 12 som är en direkt 

åtgärd för att skilja spel på hål 12 och 17.  

 

Vi delar med alla andra golfklubbar vissa problem med mötande hål på banorna, hos oss är det 

främst hål 1 till/från hål 18, hål 13 till/från hål 16 och hål 17 till/från hål 12 som är utpekade. Låt 

oss tillsammans komma fram till lämpliga åtgärder för att öka säkerheten. Vi är öppna för förslag 

från medlemmar i dessa frågor!  

 

Med vänlig hälsning  

Håkan Sjöberg och Sture Holmgren för Styrelsen Öregrunds GK 

 

 

 


