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DISCIPLINNÄMNDEN
Svenska Fotbollförbundet

BESLUT
att meddelas den 14 juni 2017
Tävlingsärende nr 2017:14
Anmälare:

Riksombudet Arthur Ogelid

Berörda parter:

1. Syrianska FC
2. Dalkurd

Saken:

Avbruten match mellan Syrianska FC och Dalkurd

________
Disciplinnämnden har vid sammanträde den 13 juni 2017 behandlat detta ärende.
Disciplinnämndens beslut
Disciplinnämnden beslutar att i matchen den 3 juni 2017 i Superettan mellan Syrianska FC och
Dalkurd ska Dalkurd tillerkännas segern med målskillnaden 3-0.
Anmälan m.m.
Riksombudet Arthur Ogelid (RO) har anmält att matchen den 3 juni 2017 i Superettan mellan
Syrianska FC och Dalkurd avbröts utan att återupptas och yrkat att Dalkurd enligt 6 kap 10.1 §
tävlingsbestämmelserna ska tillerkännas segern med målskillnaden 3-0.
RO har uppgett att matchen bröts på grund av att en supporter till Syrianska i matchminut 66
kastade ett knallskott som briserade nära en Dalkurdspelare, att huvuddomaren vid matchmöte
samma dag beslutade att inte fullfölja matchen samt att när matchen avbröts var målresultatet 1-3
till Dalkurd.
Huvuddomaren Jim Petersson har uppgett han beslutade vid matchmötet samma kväll att matchen
inte skulle återupptas samt att Dalkurds spelare blev skadad och inte kunde fortsätta matchen.
Dalkurd har hållit med RO i hans bedömning.
Syrianska har inte heller invänt mot ROs yrkande.
Disciplinnämnden har tagit del av rapporterna från matchdelegaten och säkerhetsdelegaten samt av
en film från händelsen.
Disciplinnämndens bedömning
Reglerna
Enligt 5 kap. 28 § särskilda tävlingsbestämmelser herr (STB) har huvuddomaren rätt att avbryta en
match om säkerheten på arenan allvarligt äventyras. Om spelet inte kan återupptas inom 20 minuter
får domaren besluta att matchen inte ska fullföljas vid detta tillfälle. Tiden får dock förlängas om
domaren med hänsyn till omständigheterna anser att det finns skäl till det. Domaren har endast rätt
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att återuppta matchen senast nästkommande dag. Återupptas inte den avbrutna matchen inom
denna tid ska den inte fullföljas, såvida inte annat beslutas av Disciplinnämnden.
När domaren har avbrutit en match ska enligt 29 § samma kapitel ett matchmöte omedelbart hållas
och vid mötet ska domaren, delegater och föreningarnas säkerhetsansvariga närvara. Enligt 31 § är
utgångspunkten för matchmötet att matchen ska återupptas så snart som möjligt samma dag eller
senast nästkommande dag och domaren ska i samråd med övriga undersöka de åtgärder som kan
vidtas för att upprätthålla säkerheten på arenan, så att matchen kan återupptas. Men såvida inte
myndighetsbeslut upplöser matchen, är det domaren som fattar slutligt beslut om matchen ska
återupptas eller inte.
De sportsliga konsekvenserna av en avbruten match som inte återupptas senast nästa dag regleras i
6 kap 10.1 § tävlingsbestämmelserna (TB). Bestämmelsen innebär att om matchen avbryts beroende
på en förenings supportrars uppträdande, ska den andra föreningen som huvudregel tilldelas segern
med målskillnaden 3-0 eller om det är mer fördelaktigt, det målresultat som gällde då matchen bröts.
Om matchen inte kan genomföras på grund av åskådare som ingen förening ansvarar för eller om det
annars finns särskilda skäl får istället beslutas att matchen ska återupptas, att det vid matchavbrottet
uppnådda målresultatet ska gälla som slutresultat eller att matchen ska spelas om i sin helhet.
Bedömningen i detta fall
Det är klarlagt att matchen avbröts av huvuddomaren på grund av att en supporter till Syrianska
kastat ett knallskott mot en spelare i Dalkurd och som huvuddomaren får förstås var skälet för
beslutet att säkerheten på arenan var allvarligt äventyrad. Han beslutade också samma kväll att
matchen inte skulle återupptas, dvs. vare sig samma dag eller nästa dag.
En tillämpning av huvudregeln i TB innebär då att Dalkurd ska tilldelas segern med målskillnaden 3-0.
Nämnden ska dock även pröva om det finns anledning att tillämpa någon av undantagsreglerna vid
särskilda skäl. Besvärsnämnden angav i det s.k. päronfallet, nr 1001/2013-14, att den dåvarande
regeln om särskilda skäl skulle användas endast i undantagsfall, t.ex. om huvuddomaren
missuppfattat de faktiska händelserna vid matchen och att det i efterhand kan konstateras att
säkerheten inte var äventyrad. Vid den tiden 2013 var det dock inte möjligt att återuppta en match
påföljande dag utan endast samma dag.
I detta fall finns det enligt Disciplinnämnden inte anledning att ifrågasätta huvuddomarens
bedömning att säkerheten på arenan vid matchen den 3 juni var allvarligt äventyrad. Frågan är dock
om matchen kunde ha återupptagits nästa dag, t.ex. utan publik.
Av matchdelegatens rapport framgår bl.a. att Syrianskas supportrar uppträdde stökigt även innan
knallskottet kastades, att det var en otrygg stämning och att en person greps av polisen misstänkt för
misshandel. Disciplinnämnden menar med hänsyn till detta att även en match utan publik dagen
därpå den 4 juni skulle kräva polisbevakning vid arenan då oroligheter kunde uppstå.
Företrädare för polisen har emellertid vid matchmötet uppgett att polisen inte hade resurser att
klara säkerheten vid en fortsatt match den 4 juni och att detta berodde på att det samma dag var
Stockholmsderby (Hammarby-Djurgården) vilket skulle kräva stora polisinsatser. Disciplinnämnden
anser därför att även en match utan publik dagen därpå inte var möjlig att genomföra med hänsyn
till de säkerhetsrisker som då fortfarande skulle finnas och som skulle ha krävt resurser från polisen.
Detta innebär att Disciplinnämnden anser att det var en korrekt bedömning av huvuddomaren att
inte heller låta matchen återupptas dagen därpå. Därmed var omständigheterna sådana att
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huvudregeln vid avbrutna matcher ska tillämpas och att Syrianska, vars supporter har orsakat att
matchen fick avbrytas, ska förlora matchen med målskillnaden 0-3.
Nämnden vill slutligen understryka att om inte myndighetsbeslut upplöser en avbruten match, är det
huvuddomaren ensam som enligt 5 kap. 28 och 31 §§ STB fattar beslut om avbruten match ska
återupptas senast dagen därpå. Vidare är det lämpligt att huvuddomaren dokumenterar sitt beslut
att avbryta en match och att den inte ska återupptas samt tydligt anger skälen för detta.
Hur man överklagar
Beslutet kan överklagas till Svenska Fotbollförbundets Besvärsnämnd, Box 1216, 171 23 Solna. För att Besvärsnämnden
ska kunna pröva ärendet krävs dels att överklagandet inkommit till Besvärsnämnden inom två veckor från den dag detta
beslut meddelats, dock senast 2017-06-28, dels att Besvärsnämnden meddelar prövningstillstånd enligt 8 kap. 54 § SvFF:s
stadgar, dels att klaganden betalar en avgift om 1.000 kr. För att överklagan skall vara giltig skall den vara underskriven av
behörig person.

På Disciplinnämndens vägnar
Pierre Blomqvist
Sekreterare

I beslutet deltog: Kerstin Elserth, Göran Nilsson, Anders Jemail, Ola Danhard, Anna-Karin Broström och Linda
Forsberg (enhälligt).

