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SOFT:S RIKTLINJER FÖR BESTRAFFNINGAR 
 

§1 STRAFFARTER 

 Straffarterna omfattar: 

 a. Muntlig tillsägelse 

 b. Muntlig varning 

 c. Skriftlig varning 

 d. Böter 

 e. Avstängning 

 f.  Uteslutning 

 

§2 MUNTLIG TILLSÄGELSE 

Muntlig tillsägelse utdelas om förseelsen är att anse som lindrig. Bedöms efter händelsen. 

Muntlig tillsägelse utdelas av SoFt:s styrelse och/eller Ligaansvarig. 

 

§3 MUNTLIG VARNING 

Muntlig varning utdelas om förseelsen är att anse som lindrig. Bedöms efter händelsen. 1 

(en) muntlig varning utdelas, hörsammas inte det blir det skriftlig varning. Muntlig varning 

utdelas av SoFt:s Styrelse och/eller Ligaansvarig. 

 

§4 SKRIFTLIG VARNING  

Skriftlig varning utdelas om muntlig varning ej hörsammats eller förseelsen är att anse som 

grov. 1 (en) skriftlig varning utdelas, hörsammas inte detta kan det leda till avstängning. 

Skriftlig varning utdelas av SoFt:s Styrelse och Ligaansvarig. 

 

§5 BÖTER 

Se SoFt:s/Ligaansvarigs tävlingsbestämmelser. 

Bötesbeloppen går oavkortat till prispotten eller till dartresor/tävlingar. 

 

§6 AVSTÄNGNING 

 Med avstängning menas att en person för viss tid ej tillåts att deltaga i verksamhet, vars 

omfattning beslutas vid straffets utdömande. 

 Avstängningstiden kan utdömas som sträckande sig till och med en viss datum, över ett visst 

antal tävlingstillfällen eller bådadera. 

 Avstängningstiden räknas från den dag avstängningsbeslutet fattas. Har vederbörande varit 

avstängd under utredningstiden äger denne rätt att tillgodoräkna sig denna tid vid 

utdömandet av avstängningstidens varaktighet. 

 Om avstängningen avser viss verksamhet och ej överstiger 6 (sex) månader, kan 

avstängningstiden, eller återstående del av densamma, föreskrivas att räknas från den dag 

denna verksamhet påbörjas nästkommande säsong, eller från nästkommande tillfälle 

verksamheten förekommer under innevarande säsong; i det fall straffet annars skulle vara 

utan verkan.  

 Brott mot avstängning kan innebära uteslutning. 
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§7 UTESLUTNING  

 Innebär att registrering i SoFt och Ligan upphör på livstid.  

 Brott mot avstängning kan innebära uteslutning. 

 

 

 

 

§8 FÖRSEELSER OCH STRAFFPÅFÖLJDER 

 Med skriftlig varning, böter eller avstängning bestraffas följande: 

  

 1. Det hemmalag som inte inom föreskriven tid inkommit med matchprotokoll från 

seriespel. 

  Se SoFt:s/Ligaansvarigs tävlingsbestämmelser 

  

 2. De lag som lämnat W.O från seriespel. 

   Se SoFt:s/Ligaansvarigs tävlingsbestämmelser 

 

 3. Den som deltagit i dartverksamhet vilken vederbörande varit avstängd från. 

 

 4. Den som deltagit i dartverksamhet med från denna verkverksamhet avstängd person, 

trots att han/hon ägt kännedom om förhållandet. 

 

 5. Den som, trots kännedom om förhållandena, låtit person deltaga i dartverksamhet från 

vilken vederbörande varit avstängd. 

 

 6. Den som under eller i anslutning till SoFt´s och Ligaansvarig sanktionerad tävling , 

uppvisning eller möte demonstrerat eller uppträtt förolämpande (eller på annat sätt 

otillbörligt) mot funktionär, deltagare eller åskådare. 

 

 7. Den som under eller i anslutning till SoFt´s och Ligaansvarig sanktionerad 

dartverksamhet visat ohörsamhet mot funktionärs anvisningar. 

 

 8. Den som under eller i anslutning till SoFt eller Ligaansvarig sanktionerad 

dartverksamhet föregripit sig med våld eller hot därom mot enskild person. 

 

 9. Den som föregripit sig med våld eller hot därom mot förtroendevald person inom SoFt. 

Om övergreppet ej skett i samband med dartverksamhet eller SoFt eller Ligaansvarig 

sanktionerad verksamhet bör polisanmälas och/eller dom avvaktas, om detta ej upplevs 

som stötande. 

 

 10. Den som genom vilseledande, osanna uppgifter eller på annat sätt försökt vilseleda 

funktionär eller myndighet inom SoFt i fråga rörande vederbörandes dartverksamhet. 

 

 11. Den som, mot bättre vetande, anmält annan för bestraffningsbar förseelse. 

 

 12. Den som medvetet utbetalt, låtit utbetala eller mottagit ersättning större än vad som 

stadgats av SoFt. 

 

 13. Den som genom dartverksamhet berett sig själv eller annan otillbörlig förmån. 
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 14. Den som uppträtt så att darten eller dartens anseende skadats eller löpt uppenbar risk att 

skadas. 

 

 15. Den som ej obetydligt brutit mot SoFt:s/Ligaansvarig tävlingsbestämmelser eller stadgar. 

 

 16. Spelare eller lag som avsiktligt förlorar set eller match. 

 

I fall förseelsen, med hänsyn  till omständigheterna, är att anse som ringa, må ej högre straff 

än skriftlig varning utdömas. 

I fall att förseelsen är att anse som grov, bör avstängning för viss tid utdömas. 

I fall att förseelsen är att anse som synnerligen grov, må avstängning för minst 1 (ett) år 

utdömas. 

I fall att den felandes lag eller annan lagmedlem än den felande är att betrakta som ansvarig 

för förseelsen, skall den felandes straff lindras och laget/lagmedlemmen ådömas straff. Vid 

ett dylikt förfarande kan, i det fall den felande annars skulle avstängas, förordnas att den 

felande är avstängd enligt det högre straffet tills annat straff är beslutat. 

Vid bruk av eller hot om våld gentemot annan spelare, funktionär, medlem eller 

tjänsteutövande person inom SoFt/Ligaansvarig bör avstängning om minst ett 1 (år) 

utdömas. 

 

 

§9 BESTRAFFNINGSMYNDIGHET 

 Bestraffningsärenden skall i första hand handläggas av SoFt:s Styrelse och Ligaansvarig. 

Där Ligaansvarig även har rösträtt. 

 Eventuell överklagan skall lämnas till SoFt:s Styrelse som därefter vidarebefordrar 

överklagan till SoFt:s Överklagande Instans (SÖI). 

 SoFt äger även rätt att tolka dessa riktlinjer. 

 

§10  ANMÄLAN AV FÖRSEELSE 

 Anmälan av förseelse begången av enskild person får tagas upp till bedömning av SoFt:s 

Styrelse/Ligaansvarig endast under förutsättning att skriftlig anmälan inkommit till SoFt:s 

Styrelse och Ligaansvarig senast 8 dagar efter incidenten. 

 Se även: SoFt:s/Ligaansvarigs tävlingsbestämmelser. 

 Sådan anmälan skall, förutom namn på den anmälde, även innehålla en tydlig beskrivning av 

förseelsen och av de förhållande som rådde då denna begicks samt uppgifter om bevis för 

anklagelsens riktighet. 

 Har anmälan inkommit till SoFt:s Styrelse och/eller Ligaansvarig från part i målet, ledamot 

av SoFt eller från annan person som av SoFt fått särskild rätt att föra talan i 

bestraffningsärenden, te x överdomare vid tävling eller annan tävlingsansvarig, är SoFt:s 

Styrelse/Ligaansvarig skyldig att ta upp anmälan till prövning.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* Svenska Softtip- & Autodart Förbundet * Bestraffningsärenden 

 6 

§11 HANDLÄGGANDE AV BESTRAFFNINGSÄRENDE 

 SoFt:s Styrelse och Ligaansvarig handlägger bestraffningsärenden och skall lämna berörda 

parter möjlighet att avge förklaring och, om part så önskar, även förebringa nödvändig 

bevisning. 

 SoFt:s Styrelse och Ligaansvarig äger rätt att besluta om muntliga förhör med parterna. Till 

sådant förhör skall skriftlig kallelse utsändas. 

 Vid handläggning av förseelser skall protokoll föras. 

 Bestraffningsärenden skall handläggas skyndsammast möjligt. 

 SoFt:s Styrelse och Ligaansvarig är skyldig att, på begäran av person som äger rätt att föra 

talan i ärende, översända handlingar i ärendet till denne. 

 Muntligt förhör skall hållas i ärenden i vilka den anmälde beivrar sin oskuld och i ärenden i 

vilka den skriftliga utredningen ej löser skuldfrågan. 

 SoFt:s Styrelse och Ligaansvarig kan överlåta beslutsrätten i bestraffningsärenden till SÖI. 

 Den anmälde får oavsett dom i ärendet själv svara för sina kostnader i samband med förhör 

med berörd bestraffningsmyndighet. 

 

§12 AVSTÄNGNING UNDER PÅGÅENDE UTREDNING 

 Om det bedöms sannolikt att anmäld förseelse kommer att innebära avstängning av den 

anmälde, äger bestraffningshandläggare rätt att besluta om temporär avstängning till dess 

målet avgjorts av SoFt:s Styrelse och Ligaansvarig. 

 Temporär avstängning må även utdömas i fall där skuldfrågan ej vid en första granskning 

synes klar, men anmälan avser en förseelse av sådan art att den skulle te sig stötande om ej 

temporär avstängning utdöms. 

Bestraffningsmyndigheten får besluta om temporär avstängning först efter en preliminär 

behandling av anmälan; det faktum att anmälan inkommit är ej tillräckligt som beslutsgrund 

för temporär avstängning.  

Person som temporärt avstängts och sedan friats kan ej räkna på ersättning för eventuell 

liden skada förorsakad av avstängningen. 

 

§13 DELGIVNING AV AVSTÄNGNINGSBESLUT 

 Avstängningsbeslut skall utan fördröjning meddelas skriftligen till den avstängde per post 

som normalbrev eller genom personligt överräckande. 

 Om sådant meddelande är brådskande skall bestraffningsmyndigheten även försöka uppnå 

personlig kontakt med den avstängde för att denne ej skall lida onödig skada vållad av den 

fördröjning av avstängningsbeslutets meddelande som översändandet av skriftlig handlig 

innebär. 
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§14 SLUTLIGT BESLUT I BESTRAFFNINGSÄRENDE 

 I slutligt beslut i bestraffningsärende skall minst 4(fyra) av SoFt:s styrelseledamöter och 

Ligaansvarig vara delaktiga.  

 Ledamot får ej deltaga i egenskap av beslutfattande i utredning eller beslut rörande ärende i 

vilket han själv, hans lag eller medlem av denna är part eller i ärende där annat jäv kan 

anföras. 

 I det fall SoFt:s ordinarie styrelseledamöter ej uppnår detta stadgade antal inkallas i första 

hand styrelsesuppleanterna och, om ej heller dessa är tillräckliga, äger styrelsen rätt att 

tillsätta en arbetsgrupp med endast i uppgift att fatta beslut i ärendet. 

 Vid beslut i bestraffningsärenden skall fällande dom erhålla absolut majoritet för att träda i 

kraft. 

 I fall att bestraffningsmyndigheten är enig om fällande dom, men olika åsikter råder om 

straffets utformning, skall det högsta straff som kan erhålla absolut majoritet utdömas (dvs. 

den som yrkar på ett straff anses samtidigt förespråka straff mildare än detta). 

 

§15 AVFATTANDE OCH DELGIVNING AV BESLUT 

 Beslut i bestraffningsärenden skall avfattas skriftligt, vare sig beslutet är friande eller 

fällande, och däri skall även anges tillvägagångssätt för överklagande av beslut. 

 Beslutshandlingen skall, i händelse av fällande dom, även innehålla beskrivning av 

tillämpade straffbestämmelser och straffets omfattning. 

 I det fall böter utdömts skall det även anges vem som skall erhålla böterna. 

 Vid avstängning skall anges vilken verksamhet (eller vilka verksamheter) avstängningen 

avser samt begynnelse- och slutdatum för dessa (se §6). 

 Beslut skall delgivas parterna i målet per brev, vilket skall avsändas som normalbrev senast 

3(tre) dagar efter beslutsdatum. 

 I fall att beslut även rör tredje part skall denna på samma sätt delgivas beslutet. 

 

§16 VERKSTÄLLIGHET AV BESLUT 

 Beslut i bestraffningsärenden träder i kraft även om någon part överklagar. 

 I det fall beslutet överklagats till högre instans SÖI, äger SoFt:s Styrelse och Ligaansvarig 

rätt att förordna att beslutet ej skall träda i kraft innan det att ärendet slutgiltigt prövats. 

 

§17 ÖVERKLAGANDE AV BESLUT I BESTRAFFNINGSÄRENDE 

 Beslut i bestraffningsärende kan överklagas av såväl kärande som svarande part samt person 

eller organ som av SoFt/Ligaansvarig erhållit rätt att föra talan i ärendet. 

 Beslut meddelat av SoFt:s Styrelse och Ligaansvarig kan överklagas till SÖI. 

 Överklaganden till SÖI skall sändas via SoFt:s Styrelse eller Ligaansvarig. 

 Överklagat beslut får ej ändras utan att motpart beretts tillfälle att yttra sig om 

överklagandet. 

 

 

§18 OMPRÖVNING AV BESLUT 

 Efter det att beslut i bestraffningsärende vunnit laga kraft, skall det omprövas om 

omständighet eller bevis framkommer som sannolikt kommer att leda till frikännande eller 

strafflindring eller om det framkommer att beslutet om bestraffning strider mot SoFt:s 

stadgar.  

 Begäran om omprövning göres till SoFt:s Styrelse eller till Ligaansvarig som i 

förekommande fall vidarebefordrar begäran till SÖI..  
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§19 REGISTRERING AV BESTRAFFNINGSBESLUT 

 Hos SoFt:s Styrelse skall föras register över utdömda bestraffningar i form av skriftliga 

varningar, böter och avstängningar samt över ärenden eller efterskänkande av sådana straff. 

 Detta register är att betrakta som konfidentiellt och skall vara förvarat så att det ej kan 

komma i orätta händer. 

 Personer som ges tillgång till dessa handlingar åvilar tystnadsplikt. 

 

§20 KUNGÖRELSE AV VISSA BESLUT 

 Det åligger SoFt:s Styrelse att översända kopia på beslut i bestraffningsärende till 

Ligaansvarig och, i vissa föreskrivna fall även till den anmäldes spelställe/klubb. 

 I det fall avstängning utdömts till att omfatta all dartverksamhet eller beslut om sådan 

avstängning upphävs eller ändras skall detta kungöras i SoFt:s officiella organ eller genom 

utskick till samtliga i Ligans spelställen/klubbar. 

 

§21 EFTERSKÄNKANDE AV STRAFF 

 I det fall någon bestraffats av SoFt:s Styrelse/Ligaansvarig med avstängning för längre tid än 

1 (ett) år, må, sedan 1 (ett) år förflutit av avstängningstiden och om särskilda skäl föreligger, 

SoFt styrelse/Ligaansvarig efterskänka den återstående strafftiden.  

 Sådant efterskänkande skall kungöras i enlighet med vad som angivs i §21. 

 

§22 DESSA RIKTLINJERS TILLGÄNGLIGHET 

 Dessa riktlinjer skall finnas tillgängliga: 

  

 - vid SoFt:s styrelsemöte och årsmöten. 

- hos SoFt:s Styrelseledamöter, SoFt:s Överklagande instansledamöter, Ligaansvarig. 

- SoFt:s/Ligaansvarigs hemsida. 

 

§23 ÄNDRINGAR AV DESSA RIKTLINJER 

 SoFt:s Styrelse/Ligaansvarig äger rätt att utföra erforderliga ändringar av och 

kompletteringar av dessa riktlinjer. 

  


