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 PROTOKOLL JN 01/2023 
Datum:  2023-02-28 
Plats:  Teamsmöte 
Beslutande: 
 
 
 
 
 
 

Fredrik Sundin, Ordförande 
Karolina Hansen, Ledamot 
Anna Breidenskog, Ledamot  
Hans Avelin, Ledamot 
Michael Hoffstedt, Ledamot/tf utredare 
 
 

 

§ 1  AA – överklagan av Disciplinnämndens beslut om en förbundsbestraffning i Folkrace. 
Ärende JN 06/2022 (DN 2022–17). 

Beslut att meddelas den 9 mars 2023 

Juridiska nämnden (JN) bifaller AA:s överklagan på så sätt att AA stängs av under sex månader i 
obruten följd, d.v.s. från och med den 5 december 2022 till och med den 4 juni 2023. JN justerar 
Disciplinnämndens (DN) oklara regelhänvisning som skall vara RF:s stadgar 14 kap. 2 § 7 p. Beslu-
tet är enhälligt. 

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 att klagoskriften inkommit till RIN senast 
inom tre veckor från den dag detta beslut meddelades, det vill säga senast den 30 mars 2023, dels 
att RIN meddelar prövningstillstånd enligt 6 kap. 3 §, RF:s stadgar (utdrag ur RF:s stadgar finns bi-
lagt protokollet). 

Bakgrund 

Vid folkracetävlingen ”Lilla Masters” i Tullinge, Stockholm, den 15 oktober 2022, arrangerad av 
Botkyrka MK, diskvalificerades AA, …, av tävlingsledaren, för fortkörning i depån.  

BB, …, angiven som ”… medhjälpare”, anmälde enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets stadgar AA till 
förbundsbestraffning. Härvid angavs två förseelser, dels fortkörning inom depåområde, dels 
osportsligt uppträdande. Anmälaren uppgav i anmälan att AA efter tävlingen och beslut om ute-
slutning på grund av fortkörning i depån, senare vid anslagstavlan uppträtt hotfullt mot tävlings-
ledningen och uttryckt sig på sätt som uppfattades som hotfullt. 

AA för sin del har uppgivit att det han yttrade på tävlingsplatsen var olämpligt, att han vill be om 
ursäkt för det och känner ånger, men uppger att den av anmälaren påstådda ordalydelsen inte 
stämmer. Det var inte ett hot. AA menar också att orimligt mycket information utelämnats i anmä-
lan för att kunna hantera ärendet korrekt.      

 DN beslutade att bifalla BB:s anmälan, med hänvisning till RF:s 2 kap. § 07 för att inte respekterat 
funktionärs beslut. DN har prövat anmälan vad avser osportsligt uppträdande, och såvitt det får 
förstås ej prövat anmälan avseende fortkörning.  AA avstängdes från tävling och uppvisning inom 
bilsport för en tid av sex månader uppdelat på två perioder. Från och med 5 december 2022 till 
och med 4 januari 2023 samt från och med 1 mars 2023 till och med 31 juli 2023. 
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AA har överklagat DN:s beslut till JN i sin helhet och motsätter sig avstängningen på uppdelade pe-
rioder på sätt som DN beslutat. AA önskar att ärendet omprövas med ”mer relevant beslutsgrund, 
en rimlig bestraffningsgrad som omfattar alla som överträtt gällande regler under tävlingen”. AA 
anger sju punkter som anledning till sin överklagan. BB har i svar till JN kommenterat dessa punk-
ter. 

Utredning 

JN har erhållit handlingar från DN samt kompletterande handlingar från AA och anmälaren BB. 

Vidare har skriftliga vittnesuppgifter, åberopade av parterna, inkommit.  

Berättelserna ger olika beskrivningar av händelseförloppet.   

Det synes ostridigt att AA uttryckt sig otillbörligt och varit hetsig. Huruvida han uttryckt hot är det 
delade meningar om. AA har delvis erkänt gärningen vad avser olämpliga ord han uttalat och an-
fört skäl till hans agerande. 

Policydokumentet Fair Race har upphört att gälla och är ersatt med Inkluderande Bilsport. 

Bedömning 

 JN har prövat överklagan av DN:s beslut som avser otillbörligt uppträdande enligt RF:s stadgar 14 
kap. 2 § 7 p., eftersom, som det får tolkas, DN endast prövat och beslutat i denna del av anmälan 
till förbundsbestraffning.  

JN finner det styrkt att AA uttalat sig otillbörligt gentemot funktionärer på tävlingsplatsen på ett 
sätt som varit i strid med RF:s stadgar. JN finner det inte styrkt att AA riktat direkt hot. Den om-
ständigheten att AA anger skäl till att han uttalat sig på ett otillbörligt sätt, eller att han i efterhand 
skulle be om ursäkt för detta, fråntar honom inte ansvar. JN finner det även klarlagt att de könsord 
samt könsfunktionella anspelningarna som han uttalat varit riktat till yngre kvinnor och är därmed 
en försvårande och djupt kränkande omständighet. Uttalandena riktar sig vidare mot funktionär 
vilket är en ytterligare försvårande omständighet. Således ska AA avstängas från tävling och upp-
visning inom bilsport under sex månader utan uppdelning eftersom det enligt JN inte förekommer 
längre tävlingsuppehåll inom Folkrace (RF 14 kap. 6 §). 

Beslutet meddelas: 

SBF kansli 
… 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

Michael Hoffstedt   Fredrik Sundin 
Michael Hoffstedt  Fredrik Sundin 
 
 


