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 PROTOKOLL JN 03/2022 
Datum:  2022-05-17 
Plats:  Teamsmöte 
Beslutande: 
 
 
 
 
 
Övrig: 

Fredrik Sundin, Ordförande 
Karolina Hansen, Ledamot 
Anna Breidenskog, Ledamot  
Hans Avelin, Ledamot 
Michael Hoffstedt, Ledamot 
 
Jan Christer Udén, Utredare 

 

§ 3  AA – överklagan av Disciplinnämndens beslut om en förbundsbestraffning i rally. 
Ärende JN 2/2022 (DN 2022-01). 

Beslut att meddelas den 31 maj 2022 

Juridiska nämnden (JN) bifaller överklagan på så sätt att avstängningstiden förkortas med två må-
nader till att omfatta tiden från och med den 22 april till och med den 21 augusti 2022.  

Beslutet är inte enhälligt. Ledamöterna Anna Breidenskog och Karolina Hansen anser att DN:s be-
slut om sex månader fortsatt ska gälla.  

Part som är missnöjd med detta beslut får överklaga det hos Riksidrottsnämnden (RIN), Box 11016, 
100 61 Stockholm. 

För att RIN ska kunna ta upp ärendet till prövning krävs dels att klagoskriften inkommit till RIN 
senast inom tre veckor från den dag detta beslut meddelades, det vill säga senast den 21 juni 2022, 
dels att RIN meddelar prövningstillstånd enligt 6 kap, 3 §, RF:s stadgar (utdrag ur RF:s stadgar finns 
bilagt protokollet). 

Bakgrund 

Vid rallytävlingen LBC-ruschen i Lima den 12 februari 2022, arrangerad av Lima Motorsällskap, 
uteslöts föraren AA, …, ur prisbedömningen för att på en specialsträcka, utan att stanna, ha passe-
rat en tävlingsbil som låg på sidan vid vägen. Ingen flagga eller OK-skylt visades. 

Tävlingsledaren …., anmälde enligt regel RY 7.8.1 AA till förbundsbestraffning.  

Disciplinnämnden (DN) beslutade att stänga av AA i sex månader från och med den 22 april till och 
med den 21 oktober 2022 för allt deltagande i tävling och uppvisning inom bilsport för att inte följt 
RY 7.8.1 och RF 14, kapitel 2, § 6. 

AA har överklagat DN:s beslut och anser att straffet är för strängt och yrkar en avstängning på max 
tre månader. AA hävdar att han inte med avsikt gjort fel utan att det berodde på olyckliga om-
ständigheter. 

Utredning 

JN har erhållit handlingar från DN och tävlingsledaren som anser att AA ska bestraffas. 

Det är ostridigt att AA passerade olycksplatsen utan att stanna och åkte vidare till mål. Incar-
filmen visar också att man observerade bilen som låg på höger sida om vägen, men på grund av 
obeslutsamhet inte stannade. 
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AA accepterade uteslutningen. 

Bedömning 

JN betonar att det är oerhört viktigt att regler vid olycksfall följs. I detta fall är detta klart uttryckt i 
SBF:s tävlingsbestraffningsregler RY 7.8 respektive RY 7.8.1. 

JN delar DN:s uppfattning i sakfrågan för anmäld händelse.  

Ifrågavarande anmälan avser bestraffning enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar, så kal-
lad förbundsbestraffning. Huvudregeln för bestraffning härför är att förseelsen begåtts uppsåtlig-
en innebärande att vederbörande avsiktligen ska ha utfört eller underlåtit att utföra något. I det 
fall uppsåt ej är styrkt är det för bestraffning tillräckligt att oaktsamhet förevarit för den aktuella 
förseelsen. 

AA har erkänt gärningen och anfört skäl för sitt agerande, främst i form av obeslutsamhet. JN fin-
ner vid granskning av incar-filmen, som i god kvalitet visar händelseförloppet, att det inte var möj-
ligt för AA att stanna före, vid eller strax efter det havererade fordonet utan att utsätta sig själv 
och efterföljande tävlande för fara. Filmen visar dock att det i anslutning till olycksplatsen finns en 
förvarningsskylt om radiosamband, vilket därmed hade varit en punkt att stanna vid och rappor-
tera händelsen. 

I förevarande fall finner JN att AA uppsåtligen eller i vart fall av oaktsamhet passerat olycksplatsen 
utan att vidta någon åtgärd. Således ska AA bestraffas för den aktuella förseelsen enligt RF 14 kap. 
2 §, 14 p. samt RY 7.8.1.   

Vad avser straffmätningen anser JN att DN:s beslut om sex månaders avstängning skall nedsättas 
till fyra månader på grund av svårigheten att stanna på ett säkert sätt vid själva olycksplatsen och 
den korta tid som förelåg för beslutsfattande.  

Beslutet meddelas: 

SBF kansli 
… 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

____________________________    _____________________________ 
Michael Hoffstedt                                     Fredrik Sundin                   
 


