Upplands Fotbollförbund
Disciplinutskottet (DpU)

Uppsala 2017-08-31
Till: Almo BK, Fjärdhundra SK samt Omid Vazirisani
För kännedom: Övriga lag i Herr div 7 Norra
Detta utskick skickas endast med e-post.

Tävlingsärende 8: Anmälan avbruten match
Gällande matchen:
Matchnr:
Datum:
Serie:

Almo BK - Fjärdhundra SK
170141058
2017-08-17
Herr div 7 Norra

Upplands Fotbollförbunds Disciplinutskott (DpU) har på möte den 30/8 2017 behandlat anmälan från domare
Omid Vazirisani angående att ovanstående match bröts i matchminut 15.
Yttrande föreligger från Almo BK och Fjärdhundra SK.

Upplands Fotbollförbunds DpU beslutar:
Att matchen ska återupptas fr.o.m. matchminut 15 detta med hänvisning till TB kapitel 4 § 17 och § 18.
Att senaste speldag är 13/9, föreningarna kan komma överens om tidigare speldag.

DpU noterar följande:
Christer Söderberg skriver sig skiljaktig.
Skiljaktig mening:
Beslutar att Almo BK som icke felande förening tilldelas seger i matchen med 3–0.
Grund;
Ostridigt synes vara att matchen avbröts på grund av skadad spelare. Något byte av spelare synes aldrig skett.
Matchen återupptogs aldrig. Klubbarna synes ha olika uppfattningar om varför.
Domarrapporten om varför matchen inte spelades klart är bristfällig och lämnar MYCKET mer att önska. Det
går inte att utläsa entydligt varför matchen inte återupptogs, om det var domarens beslut eller om det var
klubbarnas överenskommelse eller om det var en rekommendation och vilka företrädare från klubbarna som var
delaktig i eventuell diskussion och om dessa var behöriga att framföra den uppfattningen till domaren.
Almo BK:s yttrande talar mot att det var överenskommet mellan klubbarna att matchen inte skulle återupptas.
Almo BK:s agerande efter matchen – att tillsammans med Fjärdhundra SK inte omedelbart överenskomma om
ny speldag - och att de tillsammans inte rapporterat detsamma till UFF talar starkt i samma riktning. Vid
tidpunkten för att det stod klart att matchen inte skulle återupptas var det fortfarande ljust och man synes närmast
ha spekulerat i att det kunde bli mörkt innan matchen hunnits spelas klart. Skulle domaren – ex officio – av det
skälet brutit matchen är det min uppfattning att han då skulle ha avvaktat tills mörkret var ett konstaterat faktum
och tydligt angivit detta i sin rapport. Det fanns inte skäl för domaren att ensam ta sådant beslut vid den
tidpunkten och något samtycke från de båda klubbarna till sådant beslut är långt ifrån visat.
Min samlade bedömning är utifrån den i o f s bristfälliga utredningen; att matchen avbrutits på grund av skadad
spelare och att Fjärdhundra SK saknade reservmålvakt, att klubben inte satt in ersättare för den skadade spelaren
och att klubben därefter inte velat spela klart. Huruvida matchen senare hade behövts avbrytas på grund av
mörker eller inte är inte relevant.
Christer Söderberg ledamot DpU
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I händelse av missnöje får berörda parter överklaga detta beslut hos Upplands Fotbollförbunds styrelse,
Box 863, 751 08 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 september) 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.

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

Med vänliga hälsningar
Upplands Fotbollförbund

Dick Olsson

Dick Olsson e.u.
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