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Till
IK Sirius FK

2019-04-29

För kännedom
Övriga lag i Futsal Herr div.2
Domare Stefan Brodin och Ali Hatem Abdullah
Detta brev skickas med e-post till föreningen och kontaktperson för laget

Överklagan från IK Sirius FK av tävlingsbestraffningsärende nr 2/2019 gällande
anmälan om ordningsstörning.
Upplands Fotbollförbund, styrelse har fått in en överklagan från IK Sirius FK över UFF
Disciplinutskottet, DpU beslut angående tävlingsbestraffningsärende nr 2/2019 gällande
ordningsstörning i matchen mellan FC Arlanda och IK Sirius FK, (Matchnummer 170890043)
den 20/1 2019 i Futsal Herr division 2.
Upplands Fotbollförbund styrelse har den 29 april 2019 behandlat överklagan och beslutar
att

avslå anförda besvär från IK Sirius FK.

Styrelsen finner inga särskilda skäl att göra en annan bedömning än den Disciplinutskottet,
DpU har gjort. Disciplinutskottet beslut ska därför stå fast.
Motivering:
Den ordningsstörning som beslutet berör är det faktum att spelare från båda lagen är
inblandade i ett större gruff på spelplanen efter slutsignal. Inget av lagen kan anses mer eller
mindre vållande till denna händelse och båda lagen skall därmed bedömas som lika vållande
till ordningsstörningen och därmed tilldömas samma straffavgift enl. disciplinutskottets
tidigare beslut.
Vad gäller händelserna där personer från publiken kommer in på plan så bedömer styrelsen
inte att det ska utdömas något ytterligare straff endast utifrån att publik beträder spelplanen
efter matchen. I de fall där personer ur publiken verbalt angriper spelare i IK Sirius FK så är
det ledare från FC Arlanda som ingriper och förhindrar att detta eskalerar varför FC Arlanda
inte ska belastas för dessa händelser.
De händelser där en namngiven avstängd spelare från FC Arlanda gör sig skyldig till
olämpligt uppträdande efter matchen har hanterats som ett separat bestraffningsärende och
dessa skall därmed inte behandlas ytterligare i detta ärende.
Styrelsen noterar att det språkbruk som beskrivs i anmälan både mot motståndare och domare
absolut inte hör hemma i samband med utövande av idrott och styrelsen förutsätter att FC
Arlanda arbetar för att stävja detta språkbruk i samband med sina arrangemang.
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I händelse av missnöje får partnerna överklaga detta beslut hos Svenska Fotbollförbundets
Disciplinnämnd, Box 1216, 171 23 Solna.
För att Svenska Fotbollförbundet Disciplinnämnd ska kunna ta upp ärendet skall klagoskriften
ha inkommit till Svenska Fotbollförbundet senast inom två veckor från den dag beslutet
meddelats. Överklagandet ska ha inkommit senast den 13 maj 2019. För att SvFF
Disciplinnämnd ska ta upp ärendet till prövning krävs prövningstillstånd. Överklagande av
beslut i tävlings- eller tävlingsbestraffningsärende ska åtföljas av en avgift om 1 000 kr. Om
avgift inte betalas ska överklagandet avvisas. Om prövningstillstånd beviljas eller om annars
överklagandet helt eller delvis bifalles ska avgiften återbetalas.
I beslutet deltog följande ledamöter: Linus di Zazzo, Per Sjöberg, Helen Lott, Jonas Nyberg, Johan Richt, Åsa
Sandgren-Åkerman och Sara Jöngren
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