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  PROTOKOLL DN 07/2022 

Datum:  2022-09-19 
Plats:  Teamsmöte 

Beslutande: 
 
 
 
 
Förhinder: 
Övrigt: 
 

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

  

 

§ 10  Ärende 2022-09. Förbundsanmälan från Patrik Johansson tävlingsledare vid HKS 
Race Weekend i Örnsköldsvik mot Lisa Bergström Umeå Mk, för att ha avvikit med 
tävlingsbil innan anbuden är avslutade. 

§ 11  Ärende 2022-11. Förbundsanmälan från Patrik Johansson, tävlingsledare vid HKS 
Race Weekend i Örnsköldsvik mot Niclas Bergström Umeå Mk, för att ha avvikit 
med tävlingsbil innan anbuden är avslutade. 

 

§ 10  Ärende 2022-09. Förbundsanmälan från Patrik Johansson tävlingsledare vid HKS 
Race Weekend i Örnsköldsvik mot Lisa Bergström Umeå Mk, för att ha avvikit med 
tävlingsbil innan anbuden är avslutade. 

 

Beslut att meddelas 2022-09-23 
Disciplinnämnden beslutar att avslå anmälan från tävlingsledaren. Hänvisar till FR 10.3. Om utdömd 
straffavgift är betald skall den omgående återbetalas. 
 
 

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 2022-10-14. 
 

Bakgrund 
Anmälaren hävdar att Bergström har avvikit med tävlingsfordonet innan anbuden varit klara. 
Beslutar då att utdöma straffavgift enligt FR 10.3. 
 

Utredning 
Bergström har inkommit med förklaring. Hon har delat bil med sin far och bilen fanns kvar i depån 
när hon åker eftersom hennes far skall ta den med sig hem. Anmälaren har ej svarat på utsänd 
handling. 
 

Bedömning 
Tävlande har rätt att avlägsna sig från tävlingsplatsen utan fordon, finns ingen regel som stoppar 
detta och den tävlande kan ju överlämna ansvaret till annan person, i detta fall fadern. Därför avslås 
anmälan då inget säger att du inte får lämna. 
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Beslut offentliggöres: 
I Svenska Bilsportförbundet officiella organ samt meddelas följande berörda: 
Lisa Bergström Holmsund 
Patrik Johansson Bredbyn 
Umeå Ak 
 
 

§ 11  Ärende 2022-11. Förbundsanmälan från Patrik Johansson, tävlingsledare vid HKS 
Race Weekend i Örnsköldsvik mot Niclas Bergström Umeå Mk, för att ha avvikit 
med tävlingsbil innan anbuden är avslutade. 

 

 

Beslut att meddelas 2022-09-23 
Disciplinnämnden beslutar att avslå anmälan från tävlingsledaren mot Bergström. Hänvisar till FR 
10.3 och 10.4. Om utdömd straffavgift är betald skall den omgående återbetalas. 
 
 

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 2022-10-14. 
 

Bakgrund 
Anmälaren hävdar att Bergström skall ha avvikit med tävlingsfordonet innan anbuden varit klara. 
Beslutar då att utdöma straffavgift enligt FR 10.3. 
 

Utredning 
Bergström har svarat på anmälan. Anmälaren har inte besvarat utsända handlingar. Även funktionär 
har inkommet med svar, som då motbevisar tävlingsledarens påstående, att Bergström har avvikit 
innan anbuden var klara. Tävlingsledaren har begärt av berörd funktionär att hålla grinden till 
utfarten från depån stängd tills anbuden klara, vilket också framgår av de inkomna uppgifterna från 
grindvakten Patrik Häggblad tillika säkerhetsansvarig vid tävlingen. 
Eftersom inte anmälaren besvarat begärd uppgift så görs bedömning efter de inkomna svaren. 
 

Bedömning 
Bergström har i detta ärende inte kunnat ta sig ut med fordonet då grinden hålls stängd. Den 
anmälde påvisar också att det var mycket som inte fungerade vid anbuden eftersom dottern, som 
äger bilen, fick tillbaka vagnboken och anbudspengarna återlämnades till anbudsgivaren eftersom 
det inte var ett ogiltigt anbud. Därför avslås anmälan då nämnden finner att inget fel gjorts av 
Bergström. 
 
 
Beslut offentliggöres: 
 

I Svenska Bilsportförbundet officiella organ samt meddelas följande berörda: 
Niclas Bergström Holmsund 
Patrik Johansson Bredbyn 
Umeå Ak 

 

 

Protokoll upprättat av:                                      Protokoll justerat av: 
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Christer Landén      Lars Nilsson 
 
 

 
 


