Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2019-12-10

Disciplinnämnden (DN)

Kristoffer Kullander, Slottsbrons IF
Bestraffning:
I en match Div 2 Västergötland mellan Slottsbrons IF – Skövde BK 2019-12-07 blev ovan
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för olämpligt uppträdande.
Händelseförlopp:
i 93:e matchminuten blåser HD mål när Skövde gör sitt sista mål i matchen. Då ser AD en
situation i straffområdet där Kullander tar tag i en Skövdespelares galler och trycker ned honom
mot isen till han blir knästående. Med AD snabba agerande så lugnar situationen ned sig direkt,
domarna avvisar spelaren, han följer med och är lugn hela vägen ut.
Inkommet yttrande från Slottsbrons IF:
Kullander är ångerfull samtidigt som han vidimerar domarens beskrivning av förseelsen.
DN:s beslut nummer 19047:
DN anser att det inträffade är ett normalfall av grov utvisning och beslutar således att, enligt RF:s
kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Kristoffer Kullander 2 matcher, 2019-12-14 BK Wiking – Slottsbrons
IF och 2019-12-26 Mosseruds GK - Slottsbrons IF.
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2019-12-26 och avser allt bandyspel
på seniornivå.
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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