REGLUGERÐ UM AGANEFND GSÍ
1. gr. Lögsaga.
Reglugerð þessi er sett með stoð í 18. gr. laga um GSÍ sem samþykkt voru á golfþingi í
nóvember 2003. Hún gildir um öll agavandamál í opnum mótum, mótum á vegum GSÍ og þeim
mótum og keppnisferðum sem GSÍ velur þátttakendur í hvort heldur í hlut eiga leikmenn,
forystumenn golfklúbba, dómarar, áhorfendur, þjálfarar eða aðrir.
2. gr. Málskotsréttur.
Málskotsrétt til aganefndar hafa mótsstjórnir, dómarar, eftirlitsmenn GSÍ svo og stjórn
sambandsins. Kæra til aganefndar skal vera skrifleg og skal ítarleg greinargerð um kæruefnið
fylgja kærunni.
3. gr. Hlutverk.
Hlutverk aganefndar er að úrskurða um agabrot og óprúðmannlega eða ámælisverða
framkomu.
Tilgangur aganefndar er jafnframt að koma með ábendingar til stjórnar og golfþings GSÍ
varðandi laga- og reglugerðarbreytingar og aðgerðir er stuðlað geta að því að fyrirbyggja
agabrot, enda samræmist það markmiði nefndarinnar að draga úr og takmarka óprúðmannlega
framkomu í keppni á vegum GSÍ.
4. gr. Skipan nefndarinnar.
Aganefnd GSÍ skal skipuð 3 aðalmönnum, og þremur til vara. Skal a.m.k. einn nefndarmanna og
einn varamanna vera löglærður og einn nefndarmanna og einn varamanna skal vera með
landsdómararéttindi í golfi. Nefndin kýs sér sjálf formann.
5. gr. Vanhæfi.
Nefndarmaður Í aganefnd GSÍ er vanhæfur til að fara með mál ef:
a) hann er aðili að málinu eða fyrirsvarsmaður aðila,
b) hann hefur gætt réttar aðila varðandi sakarefnið eða veitt aðila leiðbeiningar um það,
umfram skyldu sem aganefndarmenn hafa,
c) hann hefur borið eða verið kvaddur til að bera vitni um atvik málsins af réttmætu tilefni
eða verið mats- eða skoðunarmaður um sakarefnið,
d) hann er eða hefur verið maki aðila, skyldur eða mægður aðila í beinan legg eða tengdur
aðila með sama hætti vegna ættleiðingar,
e) hann tengist eða hefur tengst fyrirsvarsmanni eða málflytjanda með þeim hætti er segir í
d-lið,
f) hann tengist eða hefur tengst vitni í málinu með sama hætti og segir í d-lið,
g) fyrir hendi eru önnur atvik eða aðstæður sem eru fallnar til þess að draga óhlutdrægni
hans með réttu í efa, m.a. ef nefndarmaður eða náin skyldmenni eru félagsbundin aðila

máls.
Stjórn GSÍ skal skipa nefndarmenn í aganefnd GSÍ til meðferðar einstaks máls ef tilskilinn fjöldi
næst ekki úr skipuðum nefndarmönnum og varanefndarmönnum vegna vanhæfis þeirra.

6. gr. Kærufrestur.
Kærufrestur til aganefndar GSÍ er 14 dagar frá því að atvik það, sem kært er bar við eða ástandi
lauk ef um ástandsbrot er að ræða, og skulu almennir frídagar ekki taldir þar með.
7. gr. Kæra og form kæru.
Kæra skal vera skrifleg.
Eftirfarandi upplýsingar skulu koma fram í kæru:
a) Nafn, kennitala, heimilisfang og símanúmer / faxnúmer / tölvupóstfang kæranda.
b) Nafn kærða, kennitala, heimilisfang og símanúmer / faxnúmer / tölvupóstfang kærða.
c) Nafn fyrirsvarsmanns kæranda, heimilisfang hans og símanúmer / faxnúmer /
tölvupóstfang.
d) Greinargóð lýsing á því hvaða kröfur eru gerðar í málinu.
e) Lýsing helstu málavaxta.
f) Tilvísun til þeirra laga- og/eða golfreglna sem við eiga.
g) Lýsing á helstu röksemdum aðila málsins.
h) Lýsing á þeim gögnum sem kærandi byggir mál sitt á, ásamt ljósriti af þeim gögnum.
i) Upptalning á þeim vitnum sem kærandi mun kalla til skýrslutöku.
Kæra, ásamt fylgigögnum, skal send nefndinni. Heimilt er að senda kæru með faxi en þó skal
frumrit ævinlega sent.
8. gr. Málsmeðferð.
Mál telst höfðað þegar kæra berst skrifstofu GSÍ og á kærandi rétt á staðfestingu á móttöku.
Áður en málið er tekið fyrir hjá aganefnd skal taka afstöðu til þess hvort einhverjir þeir formgallar
séu á kæru sem varði frávísun með úrskurði. Verði málinu ekki vísað frá vegna formgalla skal
það tekið fyrir til efnislegrar meðferðar.
Nefndin skal senda kærða (varnaraðila) án tafar og með sannanlegum hætti kæru og fylgigögn
ásamt áskorun um að halda uppi vörnum í málinu. Kærða skal gefinn allt að 14 daga frestur til
að skila greinargerð í málinu.
Þegar frestur kærða til að skila af sér gögnum er liðinn eða þegar öll gögn málsins hafa borist
nefndinni skal nefndin innan 10 virkra daga taka ákvörðun um hvort mál skuli í reynd flutt, þá
munnlega eða skriflega, hvort taka skuli vitna- eða aðilaskýrslur fyrir nefndinni eða annað það
sem taka þarf ákvörðun um varðandi málsmeðferð málsins eftir móttöku þess.
Ákveði nefndin að flytja skuli mál skal málflutningi lokið innan 10 virkra daga.
Nefndin skal leitast við að hraða störfum sínum eins og kostur er og skal úrskurður kveðinn upp

innan viku frá því að málflutningi lauk.
9. gr. Tilnefning talsmanns.
Telji nefndarmenn í aganefnd að hætta sé á að málstaður annars málsaðila verði fyrir tjóni
vegna þess að hann er ekki fær um að koma sínum sjónarmiðum að í málinu, getur formaður
nefndarinnar upplýst framkvæmdastjóra GSÍ um slíkt. Framkvæmdastjóri GSÍ skal þá skipa
aðila til að gæta hagsmuna viðkomandi í málinu.

10. gr. Efni úrskurða.
Úrskurðir aganefndar í kærumálum skulu vera skriflegir og rökstuddir og skal eftirfarandi koma
fram:
a. Hverjir séu aðilar máls.
b. Kröfugerð og málavaxtalýsing.
c. Helstu málsástæður og röksemdir málsaðila.
d. Rökstuðningur og niðurstaða nefndarinnar.
e. Sératkvæði minnihluta, ef um slíkt er að ræða.
Úrskurðir skulu undirritaðir af þeim, sem þátt tóku í afgreiðslu viðkomandi máls. Afl atkvæða
ræður úrslitum máls.
11. gr. Birting úrskurða.
Nefndin skal senda með sannanlegum hætti málsaðilum staðfest endurrit úrskurða jafnskjótt og
þeir hafa verið kveðnir upp og eigi síðar en innan 2ja virkra daga. Jafnframt sendir nefndin afrit
af úrskurðinum til stjórna viðkomandi golfklúbba og stjórnar GSÍ.
Úrskurðir aganefndar skulu vera aðgengilegir almenningi og skulu þeir birtir á heimasíðu GSÍ.
12. gr. Viðurlög í kærumálum.
Aganefnd getur úrskurðað um að kærða verði veitt áminning eða úrskurðað hann í keppnisbann
eftir eðli brota. Nefndinni er heimilt að skilyrða áminningu þannig að hún breytist í keppnisbann
sé skilyrði ekki uppfyllt og er henni einnig heimilt að setja tímamörk á skilyrðið.
Nefndinni er heimilt að úrskurða leikmann í keppnisbann í ákveðinn tíma eða úrskurða að
keppnisbannið skuli gilda í ákveðnum mótum. Aganefnd er heimilt að úrskurða að keppnisbann
gildi í allt að 2 ár frá dagsetningu úrskurðarins.
Úrskurðir aganefndar eru endanlegir, sbr. þó 18. gr. laga Golfsambands Íslands.
13. gr. Fundargerðabók/úrskurðarbók.
Í fundargerðabók skal færa meginefni þess, sem fram kemur á fundum nefndarinnar. Endurrit
úr fundargerðabók má afhenda þeim, sem hefur lögvarinna hagsmuna að gæta, en skal að
jafnaði ekki birt almenningi.

Nefndin skal einnig halda sérstaka úrskurðarbók, sem hefur að geyma úrskurði hennar.
Þannig samþykkt á stjórnarfundi GSÍ 9. mars 2017.

