Upplands Fotbollförbund
Disciplinutskottet (DpU)

Uppsala 2016-05-19
Till: Uppsala-Kurd FK och Joakim Rödin
För kännedom: Övriga lag i Herr div 4
Detta utskick skickas endast med e-post.
Ärende 3: Anmälan arrangemang
Gällande matchen:
Matchnr:
Datum:
Serie:

Uppsala-Kurd FK – Procyon BK
170102007
2016-05-01
Herr div 4

Upplands Fotbollförbunds Disciplinutskott (DpU) har på möte den 19/5 2016 behandlat anmälan gällande
arrangemang för ovanstående match från domare Joakim Rödin. Yttrande föreligger från Uppsala-Kurd FK.
Upplands Fotbollförbunds DpU beslutar:
Att lämna anmälan utan åtgärd.
Att anmäla ledaren Biyan Alp för Uppsala-Kurd FK till bestraffning.
Att anmäla ledaren Jamil Mehho för Uppsala-Kurd FK till bestraffning.
DpU noterar följande:
Domare Joakim Rödins skrivning:
”Arrangemanget var från början tills slutsignalen ljöd bra koordinerat mellan Uppsala-Kurd vi som domarteamet
och Procyon som bortalag. Vi hade kontakt flera dagar innan och när vi kom till matchen så mötte Biyan Alp
(sportansvarig enligt Uppsala Kurd FK:s hemsida) upp oss som team och gick igenom lite vad de tänkte göra och
frågade ifall det var något annat som vi ville skulle göras. Sedan under matchen så var arrangemanget bra fixat
med avspärrningar och funktionärer på utvalda platser runt planen, Uppsala-Kurd under ledning av Biyan höll
överlag publiken där den skulle vara vilket gjorde spelarnas och domarnas jobb mycket lättare. Han är även den
som har hand om nyckeln till vårt domarrum och är således den personen som hanterar vår säkerhet på detta
arrangemang då han ser till att vi ska kunna komma in i rummet både vid lugna lägen och om det skulle hetta till”.
I händelse av missnöje får berörda parter överklaga detta beslut hos Upplands Fotbollförbunds styrelse,
Box 23062, 750 23 Uppsala.
För att Upplands Fotbollförbunds styrelse ska kunna ta upp ärendet skall överklagan ha inkommit till Upplands
Fotbollförbunds styrelse senast inom två (2) veckor (2 juni) från den dag detta beslut meddelats.
Överklagande av beslut ska åtföljas av en avgift om 1000 kr som sätts in på Bankgiro: 5895-6087.
Om överklagandet helt eller delvis bifalles återbetalas avgiften.
Bilaga: Handlingar i ärendet till Uppsala-Kurd FK och Joakim Rödin.
Med vänliga hälsningar
Upplands Fotbollförbund

Dick Olsson

Dick Olsson e.u.

I beslutet deltog följande ledamöter:
Leif Nilsson, ordf.
Bengt Sörndal
Per Korpås
I beslutet deltog inte följande ledamöter:
Christer Söderberg

________________________________________________________________________
Besöksadress
Sportfältsv 3
UPPSALA

Postadress
Upplands FF
Box 230 62
750 23 UPPSALA

Telefon
018-430 60 75

Fax
018-12 74 55

E-post
dick@upplandsff.se

