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  PROTOKOLL DN 02/2022 

Datum:  2022-04-02 
Plats:  Teamsmöte 

Beslutande: 
 
 
 
 
Förhinder: 
Övrigt: 
 

Lars Nilsson, Ordförande 
Håkan Junfors, Ledamot 
Anders Gustafsson, Ledamot 
Ann Johansson, Ledamot 
Elisabeth Eriksson, Ledamot 
 
Christer Landén, Utredare 
 

  

 

§ 01 Ärende 2022-01. Förbundsanmälan från Sune Rickardsson Lima, tävlingsledare 
LBC-ruschen mot Fredrik Eljas Falun för att inte stannat vid olycka på sträcka 2. 

§ 02 Ärende 2022-02. Förbundsanmälan från Sune Rickardsson Lima, tävlingsledare 
LBC-ruschen mot Mats Thorszelius Uppsala för att inte stannat vid olycka på 
sträcka 2. 

 

§ 01 Ärende 2022-01. Förbundsanmälan från Sune Rickardsson Lima, tävlingsledare 
LBC-ruschen mot Fredrik Eljas Falun för att inte stannat vid olycka på sträcka 2. 

 

Beslut att meddelas 2022-04-22 
Disciplinnämnden beslutar att bifalla Rickardssons anmälan och tilldelar Fredrik Eljas sex (6) 
månaders avstängning från och med 22-04-22 till och med 22-10-21 för allt deltagande i tävling och 
uppvisning inom bilsport, för att inte följt RY 7.8.1 och RF 14, kapitel 2, § 6. 
 
Part som är missnöjd med detta beslut får överklaga det hos Juridiska Nämnden (JN), Svenska 
Bilsportförbundet (SBF), Bilsportens Hus, Box 705, 191 27 Sollentuna. För att JN skall ta upp ärendet 
till prövning krävs att klagoskriften inkommit till SBF senast inom tre (3) veckor från den dag detta 
beslut meddelades, det vill säga senast 2022-05-13. 
 

Bakgrund 
Eljas har på andra sträckan passerat en bil som ligger på sidan med taket mot kommande trafik, har 
inte stannat och undersökt om de tävlande är ute eller har några skador. Detta strider mot RY 7. 8. 1 
som kräver att man skall stanna och undersöka. 

 
Utredning 
Parterna har inkommit med svar på DN:s begäran. 

 
Bedömning 
DN har genom inkommet material bedömt att det var möjligt att stanna bara en liten bit längre 
fram, eftersom där fanns en sambandsbil för radio vars förvarning man passerade precis efter det 
rullade fordonet.  Det är kort sekvens för beslut, men eftersom man varken ser någon flagga eller 
triangel så skall ett stopp göras omedelbart.  
Då reglementet inte ger några undantag så skall den anmälde erhålla ett straff. 
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Beslut offentliggöres: 
I Svenska Bilsportförbundet officiella organ samt meddelas följande berörda: 
Fredrik Eljas Falun 
Sune Rickardsson Lima 
SMK Dala Falun 
 

§ 02 Ärende 2022-02. Förbundsanmälan från Sune Rickardsson Lima, tävlingsledare 
LBC-ruschen mot Mats Thorszelius Uppsala för att inte stannat vid olycka på 
sträcka 2. 

 

Beslut att meddelas 2022-04-22 
Disciplinnämnden beslutar att bifalla Rickardssons anmälan och tilldelar Mats Thorszelius sex (6) 
månaders avstängning från och med 22 -04-22 till och med 22 -10-21 för allt deltagande i tävling och 
uppvisning inom bilsport, för att inte följt RY 7.8.1 och RF 14, kapitel 2, § 6. 
 

Part som är missnöjd med detta beslut får överklaga det hos Juridiska Nämnden (JN), Svenska 
Bilsportförbundet (SBF), Bilsportens Hus, Box 705, 191 27 Sollentuna. För att JN skall ta upp ärendet 
till prövning krävs att klagoskriften inkommit till SBF senast inom tre (3) veckor från den dag detta 
beslut meddelades, det vill säga senast 2022-05-13. 
 

Bakgrund 
Thorszelius har på andra sträckan passerat en bil som ligger på sidan med taket mot kommande 
trafik, har inte stannat och undersökt om de tävlande är ute eller har några skador. Detta strider 
mot RY 7. 8. 1 som kräver att man skall stanna och undersöka. 
 

Utredning 
Parterna har inkommet med svar på DN:s begäran. 
 

Bedömning 
DN har genom inkommet material, Incarfilm från annan tävlande som passerat omedelbart före 
Thorszelius gör att, nämnden bedömt att det var möjligt att stanna bara en liten bit längre fram, 
eftersom där fanns en sambandsbil för radio vars förvarning man passerade precis efter det rullade 
fordonet.  Det är kort sekvens för beslut, men eftersom man varken ser någon flagga eller triangel så 
skall ett stopp göras omedelbart.  
Då reglementet inte ger några undantag så skall den anmälde erhålla ett straff. 
 
Beslut offentliggöres: 
I Svenska Bilsportförbundet officiella organ samt meddelas följande berörda: 
Mats Thorszelius Uppsala 
Sune Rickardsson Lima 
Rasbo Mk 
 

 
Protokoll upprättat av:                                      Protokoll justerat av: 

 
 
Christer Landén      Lars Nilsson 
 
 
 


