
DN 2201 

Den anmälde 

Avidentifierad: Den anmälde (MID xxxx)

Anmälare 

Avidentifierad: Anmälare 1 (MID xxxx) och

Avidentifierad: Anmälare 2 (MID xxxx)

Saken 

Otillbörligt uppträdande m.m. 

Anmälningarna 

Anmälare 1 och Anmälare 2 har, var för sig, anmält den anmälde till 
disciplinnämnden (DN).  

Anmälare 2 har anfört följande. Vid flera tävlingar på BBO Skåne har det 

inkommit klagomål på den anmäldes uppträdande vid bordet. Vid en tävling den 

3 januari 2022 tyckte tävlingsledaren X att det som den anmälde skrev till sina 

motståndare i chatten gick för långt.  

Anmälare 1 har anfört följande. Den anmälde har i en online-tävling hos Nora 
BK den 9 februari 2022 vägrat att bjuda/spela vidare efter vad denne tyckte var 

en ofullständig förklaring samt uttryckt sig nedlåtande mot tävlingsledaren X.

Utredning 

Anmälare 1 har gett in en kopia av chatt-konversation under och efter den 

aktuella tävlingen, se beslutsbilaga 1.  

Anmälare 2 har gett in kopior av chatt-konversationer och två mejl från den 
anmälde, se beslutsbilagorna 2 och 3. 

Den anmälde har yttrat sig, se beslutsbilagorna 4 och 5. Han har därvid vidgått 

att han överreagerade den 3 januari 2022. 



Rättsliga utgångspunkter 

Påföljd kan enligt förbundets stadgar åläggas bl.a. den som anmält sig till 

deltagande i tävling men utan giltig anledning vägrat fullgöra vad denne åtagit sig 

(§ 14.4 a) och den som under tävling uppträder otillbörligt mot annan deltagare 
eller mot funktionär (§ 14.4 e). 

Bedömning 

Av utredningen avseende tävlingen den 3 januari 2022 framgår att den anmälde 

som spelförare på bricka 20 gjorde anspråk på en bet i 3 spader. Efter att en av 

motståndarna bestritt anspråket gjorde han – som det får förstås – i ett utslag av 

frustration i stället anspråk på två bet, viket accepterades. Han skrev då ”vilka 

jävla äckel” om sina motståndare i chatten. Såvitt framgår av chatten var den ena 

motståndaren medveten om att det bara fanns fem förlorare i kontraktet. Trots 

det nekade hon ett anspråk på åtta stick för att sedan godta ett anspråk på sju 

stick. Den anmälde har därför haft visst fog för sin irritation. Även med beaktande 

av detta var hans språkbruk dock naturligtvis helt oacceptabelt. Han ska därför 

dömas för att ha uppträtt otillbörligt mot sina motspelare. 

Av utredningen avseende tävlingen den 9 februari 2022 framgår att den anmälde, 

med anledning av scoretavlorna för två brickor i en av ronderna, skrev i 

bordschatten att det ”behövs träning här i Nora”. Det framstår enligt DN 

visserligen som ohyfsat att insinuera att standarden är låg i den klubb vars tävling 

man deltar i som gäst, men skäl för disciplinär åtgärd utgör uttalandet inte. Av 

utredningen framgår vidare att den anmälde på bricka 18 frågade motståndarna 

vad budet 3 hjärter betydde i motståndarnas budgivning 2 hjärter (10-13) – 3 

hjärter, eftersom han övervägde att göra en upplysningsdubbling. Han fick då 

svaret ”äkta”. 

Efter att ha frågat om det var invit, krav eller spärr svarade motståndarna ånyo 

”äkta”. Den anmälde förklarade då att han förstod att det var äkta, och upprepade 

sin fråga. Motståndarna svarade då ”Sluta, du har fått din alert”. Med anledning 

att av den anmälde inte fick sin fråga besvarad hann man inte spela färdigt 

brickan, och motståndarna tilldömdes resultatet 4 hjärter = trots att 

öppningshanden hade minimum och trots att 4 hjärter går bet med alla utspel 

utom klöver, och ibland även då. Med anledning av det inträffade skrev den 
anmälde senare i ett mejl till Nora BK att det var en till tävlingsledare förklädd 

person som agerade tävlingsledare i den aktuella tävlingen. Några övriga 

nedlåtande uttalanden mot tävlingsledaren har DN inte kunnat finna i materialet. 



DN konstaterar att det inte var den anmäldes agerande som ledde till att man 

inte hann spela färdigt den aktuella brickan. Tvärtom var det hans motståndare 

som orsakade detta genom att de inte kunde besvara hans frågor på ett korrekt 

sätt. I ljuset av det domslut som sedan följde finns det inte heller anledning att 

ha några synpunkter på innehållet i den anmäldes senare korrespondens. 

Sammantaget konstaterar DN att den anmälde inte har brutit mot någon 

stadgebestämmelse vid tävlingen den 9 februari 2022. 

Den anmälde – som inte tidigare har dömts i DN – ska åläggas en varning för sitt 

uttalande vid tävlingen den 3 januari 2022. 

Beslut 

Disciplinnämnden ålägger den anmälde en varning.

I DN:s handläggning av ärendet har Andreas Westman (ordförande), Per-Ola 

Cullin och Jan Lagerman deltagit. Beslutet är enhälligt och kan inte överklagas. 




