Beslut i ärende SBFd 2019/04–14
Ärendet
Södra disciplinnämnden (Sd) beslutade den 5 september 2019 (Sd2019-01) efter anmälan från
Lisa Köhalmi (LK) att tilldela Ingrid Ståhl (IS) en tillrättavisning med stöd av RF:s stadgar 14 kap
4 §.
Den 26 september inkommer överklagan till nämnden från LK med yrkande av att strängare
åtgärder vidtas mot IS.
Saken
I ärendet görs gällande att IS vid seriespel i Sydsvenska Bouleförbundet den 15–16 juni 2019 fått
en tillsägelse av domaren LK om att hon uppträtt i avvikande tävlingsdress vid spel för Tyringe
Boulegetingarna. Hon ska ha invänt mot tillsägelsen och därvid åberopat en ingiven ansökan
gällande dispens från Tävlingsbestämmelsernas föreskrift om enhetlig klädsel.
Anmälaren hävdar att IS använt otillbörligt språk då hon invände mot ingripandet och hänvisar
till 39 § i spelreglerna för boule angående olämpligt uppträdande och Tävlingsbestämmelsernas 3
§ 6 p angående enhetlig klädsel vid seriespel.
I sitt yttrande framhåller IS att domarens ingripande skulle ha stört pågående spel, att hon i
tidigare tävlingar skulle ha medgetts lov att spela i den aktuella dressen samt att hon ansökt om
dispens att få spela i densamma.
Överväganden
Nämnden har, förutom de vittnesyttranden som fanns med i Sd’s beslut, även inhämtat yttranden
från ytterligare två av IS angivna vitten. Av såväl anmälan som IS yttrande framgår att högljudd
ordväxling ägt rum i samband med domaringripandet. Detta styrks av vittnesmålet från Sonja
Hansen. Detta motsägs inte av något av de övriga vittnesmålen.
I frågan om att IS skulle ha burit tävlingsdress i strid mot Tävlingsbestämmelsernas föreskrift om
enhetlig klädsel tycks inga delade meningar råda. Här stöder sig nämnden på anmälan, IS egen
dispensansökan och hennes eget försök till tillrättaläggande efter den match där ordväxling
uppstod. Nämnden finner att frågan om klädseln ligger inom ramen för domarens uppdrag att
kontrollera och tillrättalägga. Något sådant beslut fattades inte vid tillfället. Syftet med
föreskrifterna om enhetlig klädsel är att underlätta för funktionärer och åskådare att kunna skilja
lagen åt. Om domaren underlåter att tillse att rättelse omedelbart vidtas bör det anses som att
denne godkänt klädseln för fortsatt spel. Nämnden lämnar därför anmälan utan avseende i denna
del.
Av utredningen framgår emellertid att IS uppträtt respektlöst mot domaren vid det aktuella
tillfället. IS var fullt medveten om att hennes klädsel kunde ifrågasättas och argumenterade på ett
regelvidrigt sätt mot detta. Nämnden anser dock i likhet med Sd att i fråga om IS ordval står ord
mot ord. Händelsen ska därför betraktas som en ringa förseelse.
Beslut
Ingrid Ståhl har vid det anmälda tillfället uppträtt i strid mot RF:s stadgar 14 kap, 2 §, 7 p.
Nämnden fastställer på angivna skäl Södra disciplinnämndens beslut om tillrättavisning och avslår
Lisa Köhalmis överklagan.
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I beslutet har följande ledamöter deltagit: Björn Jorhede, Hasse Hagberg, Johan Nilsson och
Stefan Berndtsson.
Beslutet var enhälligt.
Part som är missnöjd med beslutet får överklaga detta till Riksidrottsnämnden (RIN), Idrottens
Hus, Box 11016, 100 61 Stockholm. För att RIN ska kunna ta upp ärendet till prövning ska
klagoskriften ha inkommit till RIN senast inom tre veckor från den dag detta beslut meddelades,
således innan den 13 december 2019.

Björn Jorhede
Ordförande Svenska Bouleförbundets disciplinnämnd

------------------------------------------------------------------------------------Göteborg 2019-11-22

Enligt uppdrag
_____________________________________________________
Anders Wiiand
Svenska Bouleförbundets kansli
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