Upplands Fotbollförbund
Disciplinutskottet (DpU)

Uppsala 2016-05-31
Till: Märsta IK, Danmarks IF och Joel Moller
För kännedom: Övriga lag i P16-17 A
Detta utskick skickas endast med e-post.

Ärende 4: Anmälan mot Märsta IK
Gällande matchen:
Matchnr:
Datum:
Serie:

Danmarks IF – Märsta IK
172050009
2016-05-04
P16-17 A

Upplands Fotbollförbunds Disciplinutskott (DpU) har på möte den 31/5 2016 behandlat anmälan mot Märsta IK
i ovanstående match från domare Joel Moller. Yttrande föreligger från Märsta IK och Danmarks IF.
Upplands Fotbollförbunds DpU beslutar:
Att lämna anmälan utan åtgärd.

DpU noterar följande:
DpU anser att det är allvarligt att domaren känt sig hotad.
Utifrån domarens anmälan och föreningarnas svar konstaterar DpU att allvarliga incidenter har hänt på
parkeringsplatsen efter matchen.
Beskrivningen av situationen är vag och ingen individuell spelare/person har kunnat pekas ut, varför någon
bestraffning i detta ärende mot enskild spelare inte kan utdelas.
DpU anser dock heller inte att det brustit i arrangemanget på det sätt att arrangörens ansvar kan sanktioneras.
Den sammantagna beskrivningen av händelseförloppet är dock mycket allvarligt och DpU erinrar att gärningarna
generellt hade lett till åtskilliga matchers avstängningar om spelarna hade identifierats.

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 (14 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 Märsta IK, Danmarks IF och Joel Moller.
Med vänliga hälsningar
Upplands Fotbollförbund

Dick Olsson

Dick Olsson e.u.
I beslutet deltog följande ledamöter:
Leif Nilsson, ordf.
Louise Hammarbäck
Christer Söderberg
Per Korpås
Hanna Nordquist
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