Svenska Bandyförbundet

2019-10-16

Disciplinnämnden (DN)

Till
Valter Isaksson, Sandvikens AIK
Bestraffning:
I en match i Svenska Cupen Ungdom mellan Sandvikens AIK – Helenelunds IK 2019-10-12 blev
ovan rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp:
I matchens 61:a minut (matchen spelades 2 x 30 min) står en Helenelundsspelare med ryggen
mot mål ca 10 meter in på SAIK:s planhalva, redo att ta emot en passning. Isaksson kommer då
med full fart rakt bakifrån och crosscheckar motståndaren i ryggen. Helenelunsspelaren faller till
isen. Domare gör tecken för utvisning och efter ett kort domarråd visar HD upp det röda kortet
samt informerar honom om anledningen. Isaksson lämnar arenan utan protester.
Inkommet yttrande från Valter Isaksson:
Inget yttrande har inkommit.
DN:s beslut nummer 19005:
DN anser att det inträffade är ett allvarligt fall av grov utvisning då Isaksson crosscheckar en helt
oförberedd motståndaren i ryggen, utan avsikt att nå bollen. Vanligtvis ger detta minst tre
matchers avstängning men med hänsyn till Isakssons ålder reduceras avstängningen med en
match. DN beslutar således enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7 avstänga Valter Isaksson från
bandyspel två matcher i Svenska Cupen Ungdom, 2019-10-26 Sandvikens AIK – UNIK Bandy och
2019-10-26 IFK Motala - Sandvikens AIK.
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
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