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  PROTOKOLL DN 09/2022 

Datum:  2022-11-27 
Plats:  Scandic Upplands Väsby 

Beslutande: 
 
 
 
 
 
Övrigt: 
Förhinder: 

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

  

 

§ 17  Ärende 2022-17. Anmälan till förbundsbestraffning från Amanda Norman(AN) 
medhjälpande vid Botkyrka Mk:s Lilla Master mot Magnus Halvarsson(MH) 
Jönköpings Mk för att ha uppträtt både hotfullt och otrevligt mot 
tävlingsledningen. 

§ 18  Ärende 2022-18. Anmälan till förbundsbestraffning från Robert Eriksson Mk Speed 
tävlande i Lilla Masters Botkyrka Mk mot Magnus Halvarsson Jönköpings Mk för 
att orsakat incidenter under heat på tävlingsbanan. 

 

 

§ 17  Ärende 2022-17. Anmälan till förbundsbestraffning från Amanda Norman(AN) 
medhjälpande vid Botkyrka Mk:s Lilla Master mot Magnus Halvarsson(MH) Jönköpings Mk 
för att ha uppträtt både hotfullt och otrevligt mot tävlingsledningen. 

 
Beslut att meddelas 2022-12-05 
Disciplinnämnden(DN) beslutar att bifalla anmälan från Norman, med hänvisning till RF:s 2 kap. § 07 
för att inte respekterat funktionärs beslut. Magnus Halvarsson avstängs från tävling och uppvisning 
inom bilsport för en tid av 6 månader uppdelat på 2 perioder. Från och med 5 december till och med 
4 januari-23 samt från och med 1 mars- 23 till och med 31 juli- 23. 
 
 

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 2022-12-26. 
 

Bakgrund 
MH har enligt anmälan kört för fort in till depån, (gåfart gäller) blev därför kallad för att få beslutet 
om diskvalifikation tilldelat. Diskussion uppstod, men MH avlägsnade sig. Återkom dock senare, då i 
sällskap med sambo och det blev återigen diskussion med högre tonläge. MH gjorde då uttalande 
som uppfattades som hot mot funktionärerna, bland annat förekom ett flertal könsord. 
Tävlingsledningen tog väldigt illa vid sig efter dessa ord.  
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Utredning 
Parterna har svarat på respektives inlagor. Dessa ger helt klart en bild av att det förekommet 
uttalanden som inte hör hemma på tävlingsplatsen.   

 
Bedömning 
Anmälaren tillsammans med övriga i tävlingsledningen skall inte behöva ta emot en massa 
otillbörliga ord och i detta fallet, när samtliga var tjejer, att då ta till könsord för att på något sätt få 
ledningen att vackla. Nämndens bedömning är, att detta är något som inte skall eller får förekomma 
mot våra funktionärer som ställer upp på frivillig basis så att tävlingar kan genomföras. Uttalandena 
som gjordes bedöms vara så grova att en avstängning är synnerligen befogad.  
Fair race är alltid det som skall gälla vid tävling eller annat inom bilsporten. 
 
 

Beslut offentliggöres: 
I Svenska Bilsportförbundet officiella organ samt meddelas följande berörda: 
Magnus Halvarsson Årsta 
Amanda Norman Tullinge 
Jönköpings Mk 

 
 

§ 18  Ärende 2022-18. Anmälan till förbundsbestraffning från Robert Eriksson Mk Speed 
tävlande i Lilla Masters Botkyrka Mk mot Magnus Halvarsson Jönköpings Mk för att 
orsakat incidenter under heat på tävlingsbanan. 

 

Beslut att meddelas 2022-12-05 
Disciplinnämnden beslutar att avvisa anmälan då man finner att det inträffade skall avgöras av 
tävlingsledningen på plats. 
 
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 2022-12-26. 
 

Bakgrund 
Tävlingsincidenser som inte bestraffats på plats.  

 
Utredning 
Ingen utredning har gjorts. 

 
Bedömning 
Tävlingsledningen har inte utdelat några bestraffningar för anmälda incidenser. 

 
Beslut offentliggöres: 
I Svenska Bilsportförbundet officiella organ samt meddelas följande berörda: 
Roger Eriksson Handen 
Magnus Halvarsson Årsta 
Jönköpings Mk 

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


