PROTOKOLL DN 04/2021
Datum:
Plats:

2021-09-08
Telefonmöte

Beslutande:

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

Förhinder:
Övriga:

§ 16

Ärende 2021-16. Förbundsanmälan från Julle Ljungdahl mot tävlingsledare Oskar
Altzar vid Järfälla Mk:s Stockholm Race Week i karting för, att inte följt
reglementet angående meddelande om bestraffning i final DD2.

§ 17

Ärende 2021-17. Förbundsanmälan från Jonas Lagergren, tävlingsledare vid
Eskilstuna Mk:s Tvillingsprint i rally mot Max Lindholm som tävlat med ett fordon
som inte var påställt hos Transportstyrelsen.

§ 18

Ärende 2021-18. Förbundsanmälan från Elina Johansson, miljöchef vid
Örnsköldsviks folkrace 14/15 augusti

§ 19

Ärende 2021-19. Förbundsanmälan från Elina Johansson, miljöchef vid
Örnsköldsviks folkrace 14/15 augusti

§ 16

Ärende 2021-16. Förbundsanmälan från Julle Ljungdahl mot tävlingsledare Oskar
Altzar vid Järfälla Mk:s Stockholm Race Week i karting för, att inte följt
reglementet angående meddelande om bestraffning i final DD2.

Beslut att meddelas 2021-09-20
Disciplinnämnden beslutar att bifalla anmälarens besvär och klubben skall ändra resultatlistan så att
Ljungdahl erhåller sin placering vid målgång utan några tillägg. Detta då TL inte följt G 15.1.4 och KA
13.7 angående meddelande.
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 2021-10-11.

Bakgrund
Vid starten av finalen för DD2 så överlämnade Altzar ansvaret till biträdande TL Stig Ekström. När
starten går så meddelas av banpersonal, att Ljungdahl är utanför sin startruta och tilldelats därmed
10 sekunders tillägg. Under hela finalen och efter målgång är Ljungdahl helt ovetande om denna
bestraffning.
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Då det inte meddelats något om bestraffning förrän den slutliga resultatlistan anslås så är Ljungdahl
fortfarande ovetande om bestraffningen, men när han senare kollar listan och ser bestraffningen så
uppsöker han tävlingsledningen för svar på vad som hänt.
Vid senare kontakt med tävlingsledningen så erkänner de, att man på grund av utredning av tidigare
final glömde att skriva ut meddelande och då protesttiden redan var utgången så skrevs aldrig
något. Därmed kunde inte Ljungdahl lämna någon protest mot bestraffningen.

Utredning
Parterna har fått möjlighet att besvara anmälan och så gjort. Även tävlingsledaren har fått möjlighet
att svara och då meddelat att han överlämnat ansvaret till bitr. TL Stig Ekström.
I det inkomna materialet så bekräftar Ekström att man glömt meddela.

Bedömning
Nämnden har genom de inkomna handlingarna konstaterart att det inte utfärdats något
meddelande, varken muntligt eller i pappersform. Ljungdahl har inte på detta vis haft möjlighet att
protestera mot utdelat straff. Även om resultatlistan är anslagen så finns inget krav på att Ljungdahl
skall kontrollera den då han visste sin placering direkt efter målgång.
De åliggande som finns i reglementet är till för att följas av alla parter, vilket inte gjorts i denna final.
Med detta som underlag för sin bedömning finner nämnden att Ljungdahl skall flyttas i resultatlistan
till den placering han hade vid målgång utan tidstillägg.

Beslut offentliggöres:
I Svenska Bilsportförbundet officiella organ samt meddelas följande berörda:
Julle Ljungdahl Norrtälje
Oskar Altzar Vetlanda
Stig Ekström Järfälla
Järfälla Mk

§ 17

Ärende 2021-17. Förbundsanmälan från Jonas Lagergren, tävlingsledare vid
Eskilstuna Mk:s Tvillingsprint i rally mot Max Lindholm som tävlat med ett fordon
som inte var påställt hos Transportstyrelsen.

Beslut att meddelas 2021-09-20
Disciplinnämnden beslutar att Lindholm ska betala förbundsböter om 2.500:- för att framfört ett
fordon som ej var registrerat enligt reglementet RY 1, TR 1.1 RY T2 samt RF 14 punkt 9.
Betalning skall ske till Svenska Bilsportförbundet BG 766-9781 senast 10 oktober.
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 2021-10-11.

Bakgrund
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Tävlingsledningen har i efterhand kontrollerat och ser då att fordonet inte var påställt vid
tävlingstillfället.
Då gjordes en förbundsanmälan om detta.

Utredning
Anmäld part har enligt inkommet material skickat in en ansökan om påställning per brev till
Transportstyrelsen som inte fungerat.
Lindholm har yttrat sig och erkänner att man haft dålig kontroll på detta. Påpekar att eftersom man
är nybörjare så har man gjort ett misstag, då man inte dubbelkollat.
Efter tävlingen får man påstötning per telefon att man missat och gör då en kontroll och ser att inget
har hänt.
Gör då en påställning via appen och denna fungerar. Fordonet blir då inregistrerat på måndagen
efter tävling. Påtalar att man omgående ser över sina rutiner.

Bedömning
Nämnden har vid genomgång av inkommet material funnit att Lindholm gjort misstag i kontroll av
påställningen.
Tävlingen har genomförts och ingen har kontrollerat eller tänkt på att kontrollera att fordonet är
påställt. Nämnden finner att en förbundsbot skall utdömas för det inträffade samt uppmanar
Lindholm till att ha bättre rutiner i teamet..
Beslut offentliggöres:
I Svenska Bilsportförbundet officiella organ samt meddelas följande berörda:
Max Lindholm Saltsjöbo
Jonas Lagergren Fjärdhundra
Värmdö Bk

§ 18

Ärende 2021-18. Förbundsanmälan från Elina Johansson, miljöchef vid
Örnsköldsviks folkrace 14/15 augusti

Beslut att meddelas 2021-09-20
Disciplinnämnden beslutar att avvisa anmälan då man finner att det inträffade får ses som hörsägen.

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 2021-10-11.

Bakgrund
Anmäld person skall ha uppträtt otillbörligt mot funktionärer enligt anmälaren.

Utredning
Ingen utredning har gjorts.

Bedömning
Nämnden finner att denna anmälan är något som tävlingsledningen kan och skall avgöra på plats då
man har möjligheten att utdöma tävlingsböter.
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Beslut offentliggöres:
I Svenska Bilsportförbundet officiella organ samt meddelas följande berörda:
Elina Johansson Järved
Örnsköldsviks Mk FR

§ 19

Ärende 2021-19. Förbundsanmälan från Elina Johansson, miljöchef vid
Örnsköldsviks folkrace 14/15 augusti

Beslut att meddelas 2021-09-20
Disciplinnämnden beslutar att avvisa anmälan då man finner att det inträffade får ses som hörsägen.

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 2021-10-11.

Bakgrund
Anmäld person skall ha uppträtt otillbörligt mot funktionärer enligt anmälaren.

Utredning
Ingen utredning har gjorts.

Bedömning
Nämnden finner att denna anmälan är något som tävlingsledningen kan och skall avgöra på plats,
eftersom man har möjligheten att utdöma tävlingsböter.
Beslut offentliggöres:
I Svenska Bilsportförbundet officiella organ samt meddelas följande berörda:
Elina Johansson Järved
Örnsköldsviks Mk FR

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

__________________________________

___________________________________

Christer Landén

Lars Nilsson
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