
DN 2103 

Den anmälde 
Avidentifierad: Den anmälde (MID XXXX) 

Anmälare 
Avidentifierad: Anmälaren TL (MID XXXX) 

Saken 
Förolämpande och otillbörligt uppträdande mot motspelare 

Anmälan 
Under en förbundssanktionerad partävling på internet den 28 mars 2021 spelade 
den anmälde och hans partner mot ett annat par. Den anmälde insinuerade att
motståndarparet fuskade genom att ifrågasätta ett av spelarnas bud.

Utredning 
Av bilagorna till anmälan framgår att motståndarparet påföljande dag kontaktades 
av tävlingsledningen. Tävlingsledningen hade under det pågående spelet inte gjorts 
medveten om ordväxlingen. Den anmälde skrev efter detta två mail till en i paret, mailen har 
varit avsedda för båda spelarna. 

Relevanta bestämmelser m.m. 
Med varning eller avstängning bestraffas den som uppträder förolämpande eller 
otillbörligt mot deltagare (SBF:s stadgar § 14 e). 
En spelare bör alltid uppträda hövligt och omsorgsfullt avhålla sig från varje yttrande 
eller handling som kan förarga eller genera övriga spelare eller förstöra spelglädjen 
(§ 74A 1-2 p i 2017 års lagar för tävlingsbridge).
När tävlingsledaren fullgör sina åligganden att upprätthålla ordning och disciplin, har
han befogenhet att utdöma disciplinära poängavdrag eller att avstänga en tävlande
från pågående omgång eller en del därav (§ 91A i 2017 års lagar för tävlingsbridge).
När det gäller gränsdragningen mellan sådana trivselförseelser som i första hand bör
hanteras inom ramen för TL:s befogenheter att utdela varning och poängavdrag, och
sådana som motiverar att frågan lyfts direkt till DN, har DN i ärendet DN 1317 – som
liksom det nu aktuella ärendet gällde just påstådda anklagelser om fusk – uttalat
följande.
Den som anser att motståndarna uppträder oetiskt eller misstänker att de fuskar har
rätt att agera i saken. Detta ska ske genom en anmälan till TL eller DN. Att till
motståndarna själv framföra en fuskanklagelse är inte acceptabelt, och kan dessutom
leda till ryktesspridning mot vilken de anklagade i princip saknar möjligheter att
försvara sig. Förseelsen får därför anses vara av sådan karaktär att det är motiverat
att den direkt underställs DN:s prövning.



Bedömning 
DN delar motståndarparets bedömning att den anmälde genom sina 
uttalanden insinuerade att paret fuskat. Det framgår också av den anmäldes
mail till paret att det var sådana misstankar som låg bakom hans 
uttalanden. Den som misstänker att motståndarna fuskar har givetvis rätt att agera i 
saken, men det ska i så fall ske genom de officiella kanalerna, dvs. genom en 
anmälan till TL som i sin tur ska föra vidare saken till TK som prövar om ärendet 
motiverar en anmälan till DN. Att däremot föra fram en fuskanklagelse direkt till 
motståndarna vid bordet är ett sådant förolämpande och otillbörligt agerande som 
förstör spelglädjen och som föranleder disciplinär bestraffning. 
Den anmälde har framfört ursäkter till motståndarparet. Anklagelsen har 
vidare skett i ett sammanhang där inga utomstående kunde höra den. 
DN anser därför att överträdelsen i sig inte motiverar ett strängare straff än en 
varning. 

Disciplinnämndens beslut är att den anmälde åläggs en varning. I disciplinnämndens 
avgörande har Andreas Westman (ordförande), Vidar Wahlestedt och Jan Lagerman 
deltagit. 
Beslutet är enhälligt och kan inte överklagas. 




