Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2019-12-04

Disciplinnämnden (DN)

Till
Felix Bergh-Roussos, GT/76
Bestraffning:
I U 19-matchen mellan Borgia/Norrköping BK – GT/76 2019-11-30 blev ovan rubricerad spelare
tilldelad grov utvisning och matchstraff för olämpligt uppträdande.
Händelseförlopp:
I matchminut 46 driver Bergh-Roussos upp bollen på mittplan där han möter en Borgiaspelare.
Han blir av med bollen som går vidare till en medspelare men vänder sig om och skriker väldigt
högt på ett avstånd av ca 5 m till HD att ”blås då din jävla domarjävel”. Bergh-Roussos får då rött
kort.
Inkommet yttrande från Felix Bergh-Roussos:
Ett antal motståndare jagade mig och slog upprepade gånger på klubba och skridskor vilket även
inträffat 3-4 gånger tidigare i matchen utan att domaren ingrep. I detta fall gick bollen till en Borgiaspelare som kunde kontra. Detta tillsammans med tidigare situationer gjorde mig frustrerad och
jag ångrar att jag fick ett utbrott. Det var dock inte jag som skrek ”domarjävel”, det var en
åskådare.
DN:s beslut nummer 19038:
DN anser att det inträffade, missfirmelse av domaren, är ett normalfall av grov utvisning. DN
beslutar således att, enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Felix Bergh-Roussos 2 matcher,
2019-12-06 Spång/Bromsten BK -GT/76 Blå och 2019-12-14 GT/76 Blå – GT/76 Gul.
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2019-12-14 och avser allt bandyspel
på juniornivå.
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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