Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-01-21

Disciplinnämnden (DN)

Till
Linus Skog, Örebro SK
Bestraffning:
I P 19-matchen mellan Örebro SK – Västanfors IF 2020-01-19 blev ovan rubricerad spelare
tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
I matchminut 90 blir det ett gruff mellan en ÖSK-spelare och en Västanfors-spelare ute vid sargen.
Jag som HD står enbart några meter från situationen och uppmanar dem att lugna ner sig. Då
kommer nr 4 i ÖSK inifrån plan med fart och crosscheckar Västanforsspelaren bakifrån i ryggen så
han faller i isen. AD 2 har försökt stoppa spelare på väg fram. Hela domarteamet ser situationen
mycket bra och jag som HD visar ut nr 4 i ÖSK ojust tackling, grovt matchstraff. ÖK-spelaren
lämnar isen utan protester, spelet är avblåst när händelsen sker.
Yttrande från Linus Skog:
Matchen var i slutet väldigt grinig med mycket fult spel där domarna höjde nivån rejält för vad som
var tillåtet ute på planen. Många fula slag och bentacklingar där domarna inte ens blåste frislag.
Starten på incidenten var när en lagkamrat fick ett fult rapp rakt över bröstet med klubban,
domaren blåste inte frislag/utvisning för detta och gruff uppstod mellan lagkamrater och
motståndare. Jag åkte då dit för att knuffa undan en motståndare som knuffat på en lagkamrat.
Tyvärr blev det lite hårt och fult.
DN:s beslut nummer 19088:
DN anser att det inträffade är ett övergrepp med brutal tackling i ryggen utan avsikt att nå bollen
och detta trots att AD försökt stoppa honom. Ett sådant fall av grov utvisning ger vanligtvis minst 3
matchers avstängning men DN tar hänsyn till Skogs ålder och reducerar avstängningen med en
match. DN beslutar således att, enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Linus Skog 2 matcher,
2020-01-26 Grängesbergs BK – Örebro SK och 2020-02-02 TB/VSK – Örebro SK.
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2020-02-02 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.
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