Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2019-11-13

Disciplinnämnden (DN)

Till
Viktor Kjellén, Gustavsbergs IF
Bestraffning:
I Ungdomsallsvenskan Mellan, P 19 mellan Borgia/Norrköping BK – Gustavsbergs IF 2019-11-09
blev ovan rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp:
I matchens 75:e minut anfaller Kjellén mot Borgias försvarsområde. Strax utanför straffområdet
ner mot kortlinjen möter han en Borgiaförsvarare. Han får en lätt knuff av motståndaren vilket gör
honom påtagligt frustrerad varpå han vänder sig ett halv varv och slår med kraft ett brutalt slag
med klubbans baksida över mage/bröst mot motståndaren. Efter samråd med AD visar HD det
röda kortet. Kjellén lämnar planen utan protester.
Borgia-spelaren blir inte skadad och fortsätter matchen utan besvär.
Inkommet yttrande från Viktor Kjellén:
Inget yttrande har inkommit.
DN:s beslut nummer 19017:
DN anser att det inträffade är ett allvarligt fall av grov utvisning då han med klubban avser att
tillfoga motspelaren avsiktlig skada. En försvårande omständighet för Kjellén är att han dels
säsongen 2017/18 var avstängd två matcher på grund av olämpligt uppträdande (DN:s beslut
1719) dels 3 matcher (brutalt spel) säsongen 2018/19 (DN:s beslut 18032). Med detta som grund
beslutar DN att, enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Viktor Kjellén från bandyspel 4
matcher, 2019-11-15 Gustavsbergs IF – GT/76 Gul, 2019-11-22 GT/76 Blå – Gustavsbergs IF,
2019-12-01 Gustavsbergs IF – Helenelunds IK samt 2019-12-07 SIF Norrtelje – Gustavsbergs IF.
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2019-12-07 och avser allt bandyspel
på den tävlingsnivå (Ungdom) där utvisningen utdelades.
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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Vid protokollet
Johan Olvegård
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