PROTOKOLL
Nr 4/2017-2018

Telefonsammanträde med Svenska
Fotbollförbundets Tävlingskommitté (TK)

Dag och tid:

torsdag den 20 april 2017 kl. 16.00–16.45

Ledamöter:

Gerhard Sager, ordförande (§§ 11-14)
Madelene Ekvall
Kenneth Carlsson
George Barsom
Paul Myllenberg
Tommy Bodin
Henrik Jönsson
Christer Gustafsson

§ 11

Tävlingsärende 1018/2017-2018 (Stefan Cårebo/Robert Limpar) rörande
bristande plankvalitet på Studenternas IP
Bilaga – bifogas endast originalprotokollet
TK behandlar framställan från Stefan Cårebo och Robert Limpar, av SvFF
utsedda planinspektörer, om att matchen IK Sirius FK – Kalmar FF som
skulle ha spelats den 24 april 2017 inte ska genomföras på Studenternas IP.
Detta efter att Cårebo och Limpar den 20 april, med stöd av 2 kap. Särskilda
Tävlingsbestämmelser för föreningar i Allsvenskan och Superettan (STB),
inspekterat om spelplanen håller tillräckligt hög kvalitet och är sportsligt
rättvis för de deltagande lagen.
Inspektörerna konstaterar att kvaliteten på spelplanen inte är tillräcklig, att
spel på den inte kan anses sportsligt rättvis samt att skaderisk föreligger.
Arenaägaren, Uppsala Kommun, har yttrat sig och anser att planen är i
spelbart skick.
IK Sirius FK har yttrat sig över framställan och framför oro för skaderisk,
sportslig orättvisa samt för hur planen påverkas av spel då man har ny
hemmamatch redan den 1 maj. De framför att de helst ser spel på sin
reservarena Gavlevallen, konstgräs, i Gävle.
Kalmar FF har yttrat sig över framställan och framför sin medvetenhet om att
gräsplaner har bekymmer i början av säsongen och konstaterar att man haft
liknande problem på sin egen gräsplan men att man föredrar spel på gräs
samt att det dessutom är en merkostnad vid eventuellt spel på i Gävle.
TK beslutar, då spelplanen inte håller tillräcklig kvalitet samt att den utgör
skaderisk för spelarna,

Sid 2 av 2

att

inte godkänna spel på Studenternas IP avseende matchen
IK Sirius FK – Kalmar FF, samt

att

matchen ska genomföras måndag den 24 april kl. 19.00 på
Gavlevallen, Gävle.

I händelse av missnöje får berörd part skriftligen överklaga beslutet hos
SvFF:s Styrelse, Box 1216, 171 23 Solna. För att kunna prövas krävs dels att
överklagandet inkommit senast den 4 maj 2017, dels att prövningstillstånd
meddelas enligt 7 kap SvFF:s TB, dels att klaganden betalar en avgift om
1 000 kr. För att överklagan ska vara giltig ska den vara underskriven av
behörig företrädare för föreningen.

