Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2019-12-04

Disciplinnämnden (DN)

Till
Joel Green, Sandvikens AIK
Bestraffning:
I juniorelitmatchen mellan Bollnäs GoIF – Sandvikens AIK 2019-12-01 blev ovan rubricerad
spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp:
I matchens 44:e minut driver en Bollnässpelare in bollen på Sandvikens planhalva. Han har en
Sandvikenspelare i närheten som kommer i kapp och håller i så att HD blåser frislag till Bollnäs.
Samtidigt som HD blåser så kommer Green i höghastighet snett bakifrån och sätter in en våldsam
tackling mot Bollnässpelaren utan att försöka ta bollen. Tacklingen tar på underkroppen och
äventyrar spelarens säkerhet.
I första läget tyckte HD att det räckte med 10 min för bentackling så spelaren åker till utvisningsbåset och sätter sig. Efter domarsamråd ändras domen till grov utvisning. HD åker fram till
utvisningsbåset och tar fram det röda kortet. Spelaren frågar varför, HD svarar att han äventyrar
spelarens säkerhet. Spelaren skrattar men åker av isen utan klagomål.
Inkommet yttrande från Joel Green:
Jag tar ett ”hemjobb” från vår vänstra sida och skär över mot högra sidan samtidigt som
bollförande motspelare börjar förlora kontrollen över bollen. Jag försöker stänga hans åkväg på
yttersidan men ser att han tänker gå på insidan. Det gör att jag stannar upp helt och sätter ut
rumpan så att han åker in i mig. Motståndaren har hög fart så han flyger över mig och landar illa.
Jag hade ingen tanke på att skada spelaren på något sätt.
DN:s beslut nummer 19036:
DN anser att det inträffade är ett normalfall av grov utvisning och beslutar således att, enligt RF:s
kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Joel Green 2 matcher, 2019-12-03 Sandvikens AIK – Edsbyns IF
och 2019-12-08 Sandvikens AIK – Falu BS.
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2019-12-08 och avser allt bandyspel
på juniornivå.
Spelare får under tiden denne är avstängd inte uppträda i någon ledarroll i tävling där spelaren
erhöll sin avstängning. Detta innebär bl. a. att spelaren inte får befinna sig i närheten av det
tekniska området och inte heller på annat sätt instruera eller ha kontakt med sitt lag.
Överklagan
Klagande har att senast inom två (2) veckor från den dag beslut meddelas, inkomma med
klagoskrift till Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, Box 11016, 100 61 Stockholm.
I DN:s beslut deltog Bengt Arwidson, Gudmund Knutson, Lena Jonsson, Arne Eklöf och Bo
Nilsson.

Svenska Bandyförbundet
Disciplinnämnden

Bengt Arwidson, ordförande
Vid protokollet
Johan Olvegård

Sändlista: Berörd förening, Domare, DN, SBF, TK, RDK, säkerhetsansvarig samt Karl-Erik
Eckemark,
Svenska Bandyförbundet
Idrottens Hus, 114 73 Stockholm
Telefon 08-699 60 00, Telefax 08-699 63 40
Bankgiro 713-2061, Plusgiro 15 33 69-4, Org. nr. 818500-2733
info@svenskbandy.se, www.svenskbandy.se

