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Föreskrifter vid videogranskning
Syfte
Under bandysäsongen inträffar ett antal händelser under match som undgår
domarteamets uppmärksamhet. Dessa incidenter skapar inte sällan irritation bland
såväl spelare, ledare och åskådare med risk för ordningsstörningar, men framför allt
är det otillfredsställande om det handlar om situationer som innefattar skador eller
betydande skaderisker som får passera utan vidare åtgärder.
Genom inrättande av en videogranskningsgrupp och ett regelstöd för att i efterhand
granska händelser av aktuellt slag, skapas möjligheter att ingripa mot och vidta
erforderliga åtgärder beträffande händelser, som undgått domarteamets
uppmärksamhet. Det handlar ytterst om att värna spelares, ledares, funktionärers
och åskådares säkerhet men bidrar också till ”fair play” och sportslig rättvisa.
Förhoppningsvis ska denna arbetsform även verka i förebyggande syfte.
Videogranskning får ske beträffande händelser i såväl tävlings- som
vänskapsmatcher.

Videogranskningsgrupp
Videogranskningsgruppen (VGG) ska bestå av ordförande och tre övriga ledamöter.
RDK utser ordförande och TK utser två ledamöter med stor erfarenhet av
bandysporten och dess bestämmelser, varav en ska ha varit spelare och en ska ha
varit ledare. TK utser även den fjärde ledamoten, som ska ha läkarlegitimation.
Om RDK initierat ärendet, ska VGG utökas med TK:s ordförande, som ersätter
VGG:s ordinarie ordförande i detta ärende.
Uppstår jäv för läkaren får TK utse annan tillfällig ersättare, och uppstår jäv för annan
ledamot ska TK:s ordförande inträda som tillfällig ledamot.
VGG:s uppgift är att granska och till DN avge ett utlåtande över den händelse som
framgår av den/de videoupptagningar som efter beslut av DN kommer under
gruppens prövning. Eventuell skiljaktig mening ska antecknas i utlåtandet.

Initiering och handläggning av ärende om videogranskning
Anmälan eller i förekommande fall protest, som senast kl. 12.00 dagen efter match
ska ges in till DN, får göras av berörda föreningar och funktionärer vid aktuell match
samt representant för RDK. I distriktsserierna gäller motsvarande regler för berörda
föreningar och funktionärer samt SDF:s RDK.

Om påkallande sker i form av en protest, ska den dels vara undertecknad av
föreningens ordförande eller tävlingsansvarig ledamot i föreningens styrelse, dels
samtidigt åtföljas av en protestavgift om 1 000 kr.
Anmälan/protest handläggs och beslutas av DN enligt vad som föreskrivs i 7 kap. TB,
och det är DN som beslutar om VGG ska anlitas för videogranskning.

Utvärdering
Efter säsongen ska TK, i samråd med DN och RDK, göra en utvärdering av VGG:s
verksamhet, som därefter ska presenteras för Förbundsstyrelsen.

