Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2019-11-12

Disciplinnämnden (DN)

Till
Filip Nyberg, Söråkers IF
Bestraffning:
I en match i Div 1 ÖN mellan Östersunds BS – Söråkers IF 2019-11-09 utvisades ovan rubricerad
spelare 10 minuter för ojust spel. Efter matchen lämnade HD i en protest mot domslutet.
Händelseförlopp:
I matchens 63:e minut driver Nyberg bollen utmed sargen. Han förlorar dock kontrollen över bollen
men fullföljer åkningen och delar ut en våldsam tackling i ryggen på en motståndare. Ojustheten
renderar Nyberg en 10 minuters utvisning för ojust spel.
Östersunds-spelaren bars ut på bår och deltog inte mer i matchen.
Inkommet yttrande från HD Örjan Sundqvist:
Efter hemkomsten fick HD sig tillsänt ett videoklipp från Östersunds BS, ett klipp som visar
händelsen och som fick honom tveka över om domslutet, 10 minuters utvisning under matchen,
var det rätta. HD överlämnar åt DN att ta ställning till protesten.
Inkommet yttrande från Filip Nyberg:
Inget yttrande har inkommit.
DN:s beslut nummer 19018:
DN:s ledamöter har tagit del av inkomna yttrande samt den filmsekvens som visar händelsen.
Nämnden menar att Nyberg riktat ett brutalt slag mot ryggen på oförberedd spelare, vilket innebär
en betydande skaderisk.
Med detta som stöd anser nämnden att det inträffade är ett normalfall av grov utvisning och
beslutar således enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7 avstänga Filip Nyberg 2 matcher, 2019-11-16
Söråkers IF – Karlsborgs BK och 2019-11-17 Söråkers IF – Haparanda SKT.
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2019-11-17 och avser allt bandyspel
på den tävlingsnivå (Senior) 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.
Svenska Bandyförbundet
Disciplinnämnden

Bengt Arwidson, ordförande
Vid protokollet
Johan Olvegård
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