Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2019-11-19

Disciplinnämnden (DN)

Till
Henrik Isaksson-Kurti, Haparanda SKT
Bestraffning:
I en match Div 1 ÖN mellan Selånger SK – Haparanda SKT 2019-11-16 blev ovan rubricerad
spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp:
I matchens 91:a minut och spelet är avblåst för frislag. Kurti och en motspelare står och knuffas.
Med baksidan av armen slår Kurti Selångerspelaren i bröstet så att denne faller i baklänges i isen.
Inkommet yttrande från Henrik Isaksson-Kurti:
Vi tappar bollen och jag kommer i en närkamp med en Selångerspelare som kopplar grepp om
min arm. Jag försöker vrida mig loss och där vi båda i sekvensen som följer ramlar omkull på isen.
Selångerspelaren ramlar baklänges och slår då huvudet i isen. Här finns absolut ingen tanke på
att skada den andre, detta var en ren och skär olyckshändelse.
DN:s beslut nummer 19024:
DN anser att det inträffade är ett normalfall av grov utvisning vilket vanligtvis innebär 2 matchers
avstängning. DN tar dock hänsyn till Kurtis ålder och reducerar avstängningen med en match.
Således beslutar DN att, enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Henrik Isaksson-Kurti 1 match,
2019-11-17 Söråkers IF - Haparanda SKT.
Avstängningen 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.
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Bengt Arwidson, ordförande
Vid protokollet
Johan Olvegård
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