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DN 2106 

Den anmälde 
Avidentifierad: Den anmälde (MID XXXX) 

Anmälare 
Avidentifierad: Anmälaren (MID XXXX) (i egenskap av TL) 

Saken 
Avvikande från tävling 

Anmälan 
Den 7–8 augusti 2021 anordnades finalen i SM-par för öppen klass online. 
När det återstod tio minuter till spelstart på söndagen den 8 augusti var 
den anmälde inte inloggad. TL, anmälaren, bad därför den anmäldes 
partner Mr X att ringa och kontrollera om han var på ingående. Enligt Mr X 
lät den anmälde i telefonsamtalet meddela att denne struntade i bridgen 
och prioriterade en släktträff. Den anmälde kom inte till start. Under den 
sista ronden första speldagen hade den anmälde, då alla fyra spelarna var 
närvarande med bild och ljud, uppgett att han inte skulle komma till start 
på söndagen. Han hade då avråtts från ett sådant agerande. 

Utredning 
Den anmälde har, som det får förstås, gjort gällande att han hade giltig 
anledning att avvika från tävlingen eftersom han såväl på fredagen som på 
lördagen hade sagt till sin partner att han inte kunde spela på söndagen. 

Relevanta bestämmelser 
Den som utan giltig anledning vägrar att spela klart en påbörjad tävling 
bestraffas med varning eller avstängning (se § 14.3a i förbundets stadgar). 

Bedömning 
Det är klarlagt att den anmälde har avvikit från en pågående tävling. 
Någon giltig anledning till detta har inte framkommit. Den anmälde ska 
därför dömas för att ha brutit mot § 14.3a. 
Enligt disciplinnämndens praxis är normalstraffet en månads avstängning 
för den som avviker från en tävling utan giltig anledning och som inte 
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tidigare har dömts av nämnden. Det är då normalt fråga om personer som 
avbrutit klubbtävlingar på grund av upprörda känslor. Omständigheterna i 
detta fall är synnerligen försvårande. Den aktuella tävlingen var en SM-
final i öppen klass. Vidare var den anmälde enligt egna uppgifter redan på 
fredagen 100 procent klar över att han inte kunde spela på söndagen. 
Trots detta valde han att påbörja finalen utan att vid något tillfälle kontakta 
tävlingsledningen. Hans agerande ledde till orättvisa förutsättningar i SM-
finalen och blindrond för flera av motståndarna samt till att det par som 
hamnade närmast utanför finalen i fredagens kvalspel betogs sin möjlighet 
att spela SM-final. 
Det finns därför skäl att bestämma avstängningens längd till tre månader. 

Beslut 
Den anmälde stängs av från allt bridgespel anordnat av SBF, distrikt eller 
klubb tillhörande SBF under perioden 13 september 2021 – 12 december 
2021. 
Avstängningen innefattar även utövande av uppdrag inom bridgerörelsen. 

I Disciplinnämndens handläggning av detta ärende har deltagit Andreas 
Westman, ordförande, Per-Ola Cullin, och Lena Westman. 

Beslutet är enhälligt och kan inte överklagas. 

 
 
 


