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Beslut Trelleborg Basket
Bakgrund
Trelleborg Basket skulle enligt spelprogrammet för SEH spela två matcher i Stockholm
22/2 och 23/2. Den 22/2 mot Alvik Basket och den 23/2 mot AIK Basket.
Vinterkräksjukan hade drabbat Trelleborg Basket, ett flertal spelare insjuknade under
veckan. Det fick till följd att Trelleborg Basket kunde resa till Stockholm med, endast sex
spelare. Under färden mot Stockholm insjuknade ytterligare två spelare. Detta innebar att
de inte skulle kunna ställa upp med fem spelare vid de två aktuella matcherna.
Trelleborgs ledare kontaktade Olle Lundén klockan 12.00 den 22/2 och meddelade att de
inte kunde spela matcherna och ville att det skulle undersökas om matcherna kunde
spelas under den kommande veckan. Då förfrågan kom så pass sent svarade OL att
Trelleborg inte kan kräva av Alvik och AIK att de ska flytta matcherna så här sent inpå
match. Att SBBF inte kommer att kräva det av de två lagen. Dock fick Trelleborg chans att
kontakta klubbarna och försöka hitta nya matchdagar.
Det visar sig att varken Alvik eller AIK hittar ett bra utrymme för att lägga in matcherna på.
Tävlingsbestämmelserna
Kap 5 Nationella matcher
4 §Inställd match
Förening, vars lag föranleder att match ställs in eller avbryts utan giltigt skäl, kan uteslutas
ur tävlingen. Vid uteslutning förfaller garantifonden till betalning och samtliga resultat utgår
ur serietabellen.
Administrerande organ kan dock medge fortsatt deltagande i tävlingen om särskilda skäl
föreligger. Föreningen vars lag föranleder att match inställs, påförs en förlust av matchen
med 0-20 eller 20-0 och en straffavgift som Tävlingsutskottet fastställer.
Tävlingsutskottet konstaterar
att Trelleborg Basket var alltför sent ute för att kunna flytta matcherna
Tävlingsutskottet beslutar
att Trelleborg förlorar båda matcherna med 20-0.
att Med hänsyn till omständigheterna sätta straffavgiften till 0 kr.
I beslutet deltog Michael Malm, Annicka Pärson, Christer Stjernborg och Jonas Emilsson
Besvärshänvisning
Tävlingsutskottets beslut får senast tre veckor från att det meddelats överklagas hos
Riksidrottsnämnden (adress: Riksidrottsförbundet, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm). För
att Riksidrottsnämnden ska ta upp ärendet till prövning krävs enligt 15 kap. 2 §
Riksidrottsförbundets stadgar dels prövningstillstånd, dels att klaganden betalar en avgift
om 1 000 kr på RF:s konto BG: 411-4088 eller PG: 15 82 45-1. Ange ”RINöverklagningsärende”
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