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Svenska Bågskytteförbundet 

 

Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte. 

Tid  20150418 

Plats  Scandic Hotell, Helsingborg 

Närvarande PeO Gunnars, Rolf Rönnlund, Susanne Lundgren, Kurt Lundgren, Per Bengtsson (via skype) 

 
   

§15-27 Öppnande  

Vice Ordföranden PeO Gunnars hälsar välkommen  

 

§15-28 Val av mötesordförande 

  PeO Gunnars  

 

§15-29 Val av sekreterare 

 Rolf Rönnlund 

 

§15-30 Justeringsperson  

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Susanne Lundgren 

  

§15-31 Fastställande av dagordning   

Beslutar att godkänna dagordningen.  

       
 

§15-32 Anmälan mot SBF Tekniska Ombud, tävlingsjury, huvuddomare samt speaker vid inomhus SM 2015 på Bosön. 
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Styrelsemöte med anledning av en inkommen anmälan till Svenska Bågskytteförbundet (SBF) gällande domare och funktionär. 

 

   På grund av risk för jäv så har endast nedanstående personer i styrelsen deltagit. 

• PeO Gunnars,  
• Rolf Rönnlund 
• Susanne Lundgren 
• Kurt Lundgren 
• Per Bengtsson (via skype) 

 

 Xxxx Xxxx har i sin anmälan begärt att styrelsen skall återkalla behörigheterna för vissa domare som deltog i   

 samband med inomhus-SM i Bågskytte den 4 april 2015. Detta eftersom Xxxx Xxxx då diskvalificerades för   

 osportsligt uppträdande. I sin begäran uppger Xxxx Xxxx bland annat att dessa domare grovt och upprepat   

 åsidosatt sina plikter. 

 

• Xxxx Xxxx anmäler följande personer. 
• Rolf Volungholen; tekniskt ombud och tävlingsjury 
• Peter Holt; huvuddomare 
• Bengt Idén; tävlingsjury 
• Cecilia Bergström; tävlingsjury  

 

Xxxx Xxxx anmäler även Bo Palm, speaker, för kränkande behandling i samband med att han under tävlingarna nämnde att Xxxx 

Xxxx hade blivit diskvalificerad för osportsligt uppträdande. Xxxx Xxxx begär därför en offentlig ursäkt från Bo Palm. På grund av 

frågans natur kan inte styrelsen ta ställning till yrkandena mot Peter Holt samt Bo Palm dessa ärenden måste hänskjutas till 

Riksidrottsnämnden.  
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  Utdrag ur Stadgar och tävlingsbestämmelser 2014 med WA 2014 Bylaws fram till 1 april 2014 införda 

 

  W A:s regelbok 

  15.1.7 Skytt som bevisligen medvetet har överträtt någon regel eller föreskrift kan förklaras som ej behörig att delta,  

   diskvalificeras från tävlingen och förlora den erhållna placeringen 

 

 15.1.7.1 Osportsligt beteende tolereras inte. Sådant beteende av en tävlande eller av en som bedöms assistera en   

  tävlande skall innebära att den tävlande diskvalificeras och kan även resultera i uteslutning från kommande 

  tävlingar. 

 

    20.1.3 Startnummer skall bäras väl synligt på den tävlandes koger eller lår så att det är fullt synligt bakifrån vid skjutlinjen  

     hela tiden medan skjutningen pågår.” 

   

  SBF:s regelbok bilaga 14 

  2 § Förseelser (ändr 2013) 

  Bestraffning kan ådömas 

 

  7. den som under eller i samband med tävling, uppvisning eller träning eller med anledning av något, som därunder  

  förekommit, demonstrerat, uppträtt förolämpande eller på annat sätt otillbörligt mot deltagare, funktionär eller åskådare  

  eller visat ohörsamhet mot funktionärs anvisningar eller föreskrifter, 

 

  8. den som i anslutning till idrottsverksamhet gjort sig skyldig till skadegörelse, utövat våld eller försökt utöva våld mot en 

  annan person eller som hotat någon, 

 

  13. den som uppträtt på sådant sätt att idrottens anseende därav skadats eller uppenbarligen kunnat därav skadas,” 
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  Styrelsens bedömning 

 

En domare inom SBF är ideell. Styrelsen förväntar sig att en domare under tävlingar gör ett så bra arbete som möjligt. Precis 

som en bågskytt har rätt att skjuta en sjua, har en domare rätt att göra fel. Dock så är alla deltagare på en tävling skyldiga att 

följa en domares eller funktionärs anvisningar, oavsett vad man tycker och tänker. Domarna har rätt att kontrollera 

efterlevnaden av det regelverk som medlemmarna har valt att ha inom SBF.  Det som är viktigt är att alla lär sig av sina 

misstag och utvecklas i sina roller. Har vi inte det synsättet kan vi aldrig ha ideella ledare, domare eller andra funktionärer på 

tävlingarna.  

 

 Något som styrelsen däremot aldrig kan tolerera är hot mot personer, domare, skyttar eller funktionärer. Att hota en  

 domare eller funktionär under en pågående tävling kan även ses som ett otillbörligt sätt att påverka dem att ändra sitt  

 beteende, så att domaren eller funktionären inte agerar enligt regelboken. Xxxx Xxxxs information om polisanmälan  

  och anmälan till RF uppfattade domarna som ett hot. Utöver detta så skadas vår sports anseende.  

 

  Styrelsens beslut 

 

  Styrelsen avvisar Xxxx Xxxx  anmälan mot Peter Holt och Bo Palm.   

   

  Styrelsen avslår Xxxx Xxxxs begäran i övrigt. 

 

Styrelsen anser att hot mot domare och funktionärer aldrig får förekomma från deltagare i våra tävlingar utan påföljder. 

Utifrån vad de namngivna personerna har uppgett och med beaktande av Xxxx Xxxxs uppgifter konstaterar styrelsen att det 
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förekom en brist i samband med hanteringen av varningen om diskvalificering. Detta eftersom tävlingsjuryn underlät att ge 

Xxxx Xxxx varningen skriftlig. Denna brist kan emellertid inte på något sätt uppväga Xxxx Xxxxs beteende, att han så 

bestämt vägrade följa domarnas anvisningar.  

 

Styrelsen konstaterar i ärendet att huvuddomarens och speakerns ageranden ligger inte inom styrelsens ansvarsområde utan 

Xxxx Xxxxfår i den delen vända sig till Riksidrottsnämnden. Xxxx Xxxxs anmälan i denna del ska därför avvisas.  

   

 

    Sammantaget bedömer styrelsen att vad som framkommit inte på något sätt innebär att domarna skulle ha grovt och  

    upprepat åsidosatt sina plikter. Det saknas därför skäl att bevilja Xxxx Xxxxs begäran, om att domarnas    

    behörigheter ska återkallas. 

 

 

 

§15-33 Mötet avslutas  

Ordföranden avslutade mötet 

 

 

Stockholm 2015-04-18 

 Vid protokollet  

 

 

Rolf Rönnlund    

  

 

 

Justeras: PeO Gunnars ordf   Susanne Lundgren 
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