
Svenska Armbrytarförbundets
Disciplinkommitté



Bestraffning?
Inom idrotten skiljer man mellan;
 •  Tävlingsbestraffning enligt tävlingsreglerna t.ex. diskvalifikation efter två foul.
 •  Bestraffning enligt RF´s bestraffningsregler 14 kap. RF´s stadgar

Vilka kan bestraffas? 14 kap. 1§
 •  Förening och enskild medlem inom RF.
 •  Idrottsutövare som representerar svensk idrottsorganisation i internationellt
  sammanhang eller som kallats till träningsläger eller annan förberedande
  sammankomst inför internationell tävlig.
 •  Tävlingsfunktionär, ledare, tränare eller annan som biträder idrottsutövare,
  idrottsorganisation eller Idrotts AB.

14 kap 2§ Brottskatalogen
Bestraffas kan den som…
 1   Underlåtenhet att betala avgift, eller insända uppgift eller utlåtande.
 2   Uteblivit från tävling utan giltig anledning
 3   Marknadsfört tävling med viss deltagare trots man visste att denne inte skulle delta.
 4   Tävlat/Utövat uppdrag trots man varit avstängd.
 5   Brutit mot sekretessbestämmelser i RF´s/SF´s stadgar/tävl. best.
 6   Tillåtit avstängd tävla/ utöva uppdrag
 7   Under eller i samband med tävling eller uppvisning demonstrerat, uppträtt 

förolämpande eller på annat sätt otillbörligt mot deltagare, funktionär eller åskådare 
eller visat ohörsamhet mot funktionärs anvisning eller föreskrifter.

 8  I anslutning till idrottsverksamt gör sig skyldig till skadegörelse, utövat våld eller 
försökt att utöva våld mot en annan person eller hotat någon.

 9    Lämnat osanna uppgifter eller på annat sätt vilselett idrottslig företrädare eller
   idrottsorganisation.
 10  Gör sig skyldig till falsk tillvitelse.
 11  Utbetalat eller mottagit ersättning i strid med SF´s regler.
 12  Berett sig annan otillbörlig förmån.
 13  Uppträtt på sådant sätt att idrottens anseende skadats
 14  Brutit mot SF´s tävlingsregler.
 15  Upphört
 16  På annat sätt underlåtit att följa stadgar, bestämmelser eller fattade beslut.

Vilka straff kan man få?
 •  Tillrättavisning, kan ådömas förening och enskild person 
 • Böter, kan ådömas förening och enskild, max 250 000. (kräver stöd i SF´s stadgar för 

utdömande mot enskild.) 
 • Avstängning kan endast ådömas enskild person.

Avstängning
Får ådömas enskild person och innebär att denne inte får
 A.  Delta i tävling och uppvisning
 B.  Utöva uppdrag inom sporten
         
Avstängning gäller viss tid. Max två år.

Anmälan för bestraffning



 • Vem som helst kan anmäla
 • Domare är skyldig att anmäla
 • Disciplinkommittén är bara skyldig att pröva anmälan från;
  - den som är berörd (medlem i förening räcker)
  - den som fått särskild rätt att anmäla
 • Anmälan skall innehålla
  -  Namn på den anmälde
  -  Namn och adress på den anmälande
  -  Tydliga uppgifter om förseelsen

- Närmare omständigheter och ev. bevisning

Vem är part i disciplinärende?
    • Anmälaren och den anmälde är parter i prövningen hos disciplinkommittén.
    • Part kan låta sig företrädas av ombud.
    • Ombud måste vara fysisk person t.ex. ordförande i klubb.    
  Klubben är inte part och kan inte vara ombud.

Hur handläggs disciplinärenden?
 • Anmälan skickas till Svenska Brottningsförbundet.
 • Svensk Armsport bereder ärendet, skickar anmälan till den anmälde för yttrande.
  Beroende på svaret skickas det till anmälaren för yttrande.
 • När ärendet är klart för avgörande lämnas det till disciplinkommitténs ledamöter.
 • Beslutet skickas ut av Svensk Armsport.

Varför tar det tid?
Den anmälde skall få tillfälle att yttra sig över anmälan. Parterna skall ha tillgång till samtliga 
handlingar i ärendet. Beslut får endast grunda sig på uppgifter som den anmälde fått möjlighet att 
yttra sig över.

Beslut
 • Får endast avse anmäld förseelse
 • Grundas på material som den anmälde fått möjlighet att yttra sig över.
 • Vara skriftligt
 • Ange besvärshänvisning

Innehålla
    • Förseelsens art
 • Tillämpade bestämmelser
 • Påföljd
 • Straff
 • Vilka som deltagit i beslutet

Preskription m.m.
 • Anmälan måste ske inom två månader från det förseelsen begicks 
  eller blev känd. 
 • Påföljd får inte i något fall ådömas när fyra år förflutit från förseelsen.
 • Den som är jävig får inte delta i beslutet

Discilpinära kommitténs ledamöter 2010-2011
 • Anders Axklo, Lidingö  Ordförande
 • Andreas Johansson, Stensele  Ledamot
 • Mari Thysell, Stockholm  Ledamot


