PROTOKOLL DN 05/2021
Datum:
Plats:
Beslutande:

Förhinder:
Övriga:

§ 20

2021-10-27
Teamsmöte
Lars Nilsson, Ordförande
Anders Gustafsson, Ledamot
Elisabeth Eriksson, Ledamot
Ann Johansson, Ledamot
Håkan Junfors, Ledamot
Christer Landén, Utredare

Ärende 2021-22. Anmälan från Erika Svensson tävlingsledare mot Pelle Wilén för
att enligt anmälan blåst positivt vid alkoholtest på Karlstad MC Bil:s NGK Masters.

Beslut att meddelas 2021-10-29
Disciplinnämnden beslutar att avslå anmälan eftersom man gjort fel vid tävlingen, proven är ej över
gränsen för onykterhet enligt gemensamma reglementet G7.2.1. Karlstad MC Bil skall också
återbetala den utdömda straffavgiften på 5000:- kronor till Wilén samt inbetald startavgift snarast.
Klubben bör också gå ut med en dementi som friar den anklagade för det inträffade.
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 2021-11-19.

Bakgrund
Vid tävlingen NGK Masters så deltog Wilén och han uttogs för alkotest och blåste då 0,17 och senare
0,16 promille. Enligt reglementet så är det 0,2 promille som är gränsen för att anmälas till
bestraffning och uteslutas ur tävlingen.

Utredning
Anmälaren har efter mailkontakt insänt dokument som visar att man gjort rätt med provet men
feltolkat reglementet.

Bedömning
Efter telefonkontakt med tävlingsledaren så görs bedömningen att klubben har gjort ett ganska stort
misstag som inte på något sätt gynnat den anklagade. Klubben skall återbetala utdömd straffavgift
och även inbetald startavgift, då den anklagade blev utesluten och på det viset inte fick delta i
tävlingen som han egentligen hade rätt till.
Beslut offentliggöres:
I Svenska Bilsportförbundet officiella organ samt meddelas följande berörda:
Pelle Wilén Eskilstuna
Erika Svensson Färgelanda
Karlstad MC Bil klubb

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

Christer Landén

Lars Nilsson
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