Dalarnas Fotbollförbund
Falun 2017-05-17 Till/ Älvdalens IF FK och IF Vikapojkarna
Älvdalens IF FK – IF Vikapojkarna, herrar div 6 norra 2017-05-07
Dalarnas FF:s Tävlingskommitté (TK) har vid sammanträde 2017-05-16 behandlat en
framställan (protest) från IF Vikapojkarna mot Älvdalens IF FK i rubricerad match. I
framställan anges följande avvikelser som man anser Älvdalens IF FK gjort mot gällande
tävlingsregler:
• Använt sig av Muhaaram Gholami 19950426-6934 som är registrerad i två föreningar. I
Älvdalens IF FK är spelaren registrerad med födelsenumret och i Åsens SK med fullständigt
personnummer.
Älvdalens har i sitt svar till TK angett att Muharaam Gholmai fanns i Älvdalens IF FK:s
spelarlista i fogis vid matchtillfället.
• Målvakten Hadi Ahmedi 19971103 stod inte i mål och Ali Ahmadi 19971201 har spelat i
annat namn.
Älvdalen har i sitt svar angett att en namnförväxling mellan två spelare har gjorts. Angivna
målvakten på spelarförteckningen Hadi Ahmedi deltog inte i matchen utan det var Ali Ahmadi
som stod i mål. Denne blev dock spelklar för Älvdalens IF FK först 2017-05-08 och var således
inte behörig att delta i matchen vilket Älvdalen medger.
• Använt sig av fler spelare som inte finns på spelarförteckningen
Älvdalen anger att en ändring gjordes på laguppställningen före matchen och det därmed var
Alexander Nylund och inte Elyas Rafiqe som spelade.
• Spelaren Binjam Abaj 19950103-8518 är inskriven på spelarförteckningen men att någon
annan spelade i hans namn.
Älvdalens IF FK nekar bestämt till detta påstående i sitt svar detta och anger att Biniam Abaj
satt på avbytarbänken hela matchen
TK beslutar
att

i enligt med tävlingsbestämmelserna kap 6 § 18.1 tillerkänna IF Vikapojkarna segern
med 3-0 i rubricerad match då de använt sig av en obehörig spelare

att

återbetala framställansavgiften om 2.000:-till IF Vikapojkarna i enlighet med
tävlingsbestämmelserna Kap 7 § 7

att

Älvdalens IF FK som den felande föreningen skall inbetala till Dalarnas FF, efter erhållen
faktura, en administrationsavgift om 2.000:- enligt tävlingsbestämmelserna kap 7 § 7

att

i enlighet med TB Kap 1 § 4 påföra en straffavgift om 1.000:- till Älvdalens IF FK, som
trots påminnelse, inte lämnat en spelarförteckningen som är undertecknad av för laget
ansvarig person
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Dalarnas Fotbollförbund
Motiv till beslutet:
Spelaren Ali Ahamidi var spelklar för Älvdalens IF FK den 8 maj och var därmed inte behörig
att delta för Älvdalens IF FK den 7 maj och IF Vikapojkarna ska tillerkännas segern med 3-0.
Vad beträffar den namnförväxlingen på målvakterna, med nästan identiska efternamn, som
skedde, så bedömer TK detta som ett administrativt misstag som inte föranleder någon åtgärd.
Spelaren Muharram Gholami är registrerad i två föreningar varför TK instämmer med Älvdalens
IF FK:s svar att man handlat i god tro då spelaren fanns i Älvdalens IF FK spelarrgeister i fogis.
Domaren Avni Muratovski som dömde matchen har inkommit med ett skriftligt yttrande till TK
och vidimerat att Alexander Nylund och inte Elyas Rafiqe spelade matchen. Detta fanns med
på spelarförteckningen som domaren fick före match.
Om det som IF Vikapojkarna antyder i sin framställan finns andra fel i spelarförteckningen har
TK utifrån det beslutsunderlag som finns inga möjligheter att bedöma
När det gäller spelaren Biniam Abaj så anses han deltagit i matchen genom att han är
uppsatt på spelarförteckningen då Dalarnas FF tillämpar avbytarsystem. Att han sedan aldrig
var på plan och spelade har i sammanhanget ingen betydelse.
TK förutsätter att Älvdalens IF FK den fortsatta säsongen följer de tävlingsregler som gäller
och då särskilt ser till att spelarförteckningarna är korrekta och undertecknade av för laget
ansvarig person och att inga obehöriga spelare används i matcher.
I beslutet deltog:
Stig Stjärnesund, Lars Norman, Daniel Henriksson, Peter Johansson, Mats Åkesson samt Lars
Edström.
Eventuella frågor i ärendet hänvisas till TK:s ledamot Lars Norman på telefon
070—215 33 10.
DALARNAS FOTBOLLFÖRBUND
Tävlingskommittén
Lars Edström
Sekreterare
Beslutet kan enligt TB 2017 Kap 7 § 13.1 överklagas hos Dalarnas Fotbollförbunds styrelse,
Lugnetvägen 1, 791 31 Falun.
Klagoskriften ska ha inkommit till Dalarnas Fotbollförbund senast inom två (2) veckor från den
dag beslut meddelats.
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