Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2019-12-04

Disciplinnämnden (DN)

Till
Albin Bysell-Söderkvist, Edsbyns IF
Bestraffning:
I en match U 16 A Norra mellan Edsbyns IF – GT/76 2019-11-30 blev ovan rubricerad spelare
tilldelad grov utvisning och matchstraff för olämpligt uppträdande.
Händelseförlopp:
Vid matchens slut kommer Bysell-Söderkvist tillsammans med de andra spelarna för att tacka men
han säger istället något nedlåtande mot oss tre domare, dock uppfattar vi inte exakt vad som
sades. Bysell-Söderkvist säger detta i frustration av att sekretariatet felaktigt angivit att det var tid
kvar, men enligt både HD och AD1:s klocka var tiden slut. AD1 åker då med honom till båset för
att informera ledare vad som sagts. Bysell-Söderkvist säger då "de här domarna var så dåliga så
jag hoppas att dem aldrig mer dömer". AD1 tilldelar då honom grovt matchstraff och BysellSöderkvist lämnar planen.
Han hade tidigare i den 19:e matchminuten utvisats 10 minuter för våldsamt slag. Att tillägga är att
HD gav Bysell-Söderkvist en erinran för att han upprepade gånger klagat över olika domslut.
Efter matchen sa Edsbyns IF lagledare att han och klubben till fullo står bakom beslutet om rött
kort och anser det vara korrekt utdömt.
Inkommet yttrande från Albin Bysell-Söderkvist:
Inget yttrande har inkommit.
Inkommet yttrande från Per-Erik Österlund, GT/76:
Bysell-Söderkvist fick efter ett mycket fult slag mot vår spelare 10 min. utvisning. Jag påkallade för
HD att det där var nog ett matchstraff, han höll med om min bedömning men meddelade då att
spelaren fått en kraftig tillsägelse i samband med utvisningen, jag tycker att redan där gick det fel.
Fortsättningen av matchen var rakt igenom konstigt hanterad av domaren. I en förhållandevis bra
bandymatch lyckades han hitta alla möjliga och omöjliga utvisningar. En av våra spelare ropade till
en lagkamrat i samband med en hörna och fick 10 min. för olämpligt uppträdande, en annan
spelare lyft armen i besvikelse över ett missad friläge och blev också utvisad 10 min. för olämpligt
uppträdande. Frustrationen över domar insatsen växte hos bägge lagen under matchen pga. av
otydlighet, konstig nivå och som dom upplevde godtyckliga bedömningar.
DN:s beslut nummer 19033:
DN anser att det inträffade är ett normalfall av grov utvisning men tar samtidigt hänsyn till
spelarens ålder. DN beslutar således att, enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Albin BysellSöderkvist 1 match, 2019-12-11 Falu BS – Edsbyns IF.
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2019-12-11 och avser allt bandyspel
på ungdomsnivå.

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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