Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2019-12-16

Disciplinnämnden (DN)

Till
Kevin Degerstedt, Vetlanda BK
Bestraffning:
I en match i P 16 B Södra mellan Vetlanda BK Svart – Tjust IF 2019-12-14 blev ovan rubricerad
spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp:
I matchminut 81 åker en Tjust-spelare i hög fart utmed vänsterkanten i offensiv riktning på egen
planhalva. Strax innan mittlinjen viker han inåt i banan och där möts han av Degerstedt som i hög
fart åker mot Tjust-spelaren och slänger ut benet, utan försök och möjlighet till att ta bollen.
Motståndaren hinner dock parera genom att lyfta vänster ben vilket gör att träffen blir något
lindrigare men försätter honom i en rotation.
Med hänsyn till den fart och med den oaktsamhet Degerstedt går in i situationen bedöms
situationen som brutal och äventyrar motståndarens säkert, detta oaktat att Tjust-spelaren hinner
parera den värsta smällen från Degerstedts bentackling.
Kevin Degerstedt lämnar lugnt spelplanen utan protester.
Yttrande från Kevin Degerstedt:
Jag upplever att Tjust-spelare provocerat och utsatt mig för glåpord, jag har även fått ett flertal
slag som tenderat till frislag.
Min upplevelse av situation är att jag går mot spelare för att bryta och när motståndaren flyttar
bollen sträcker jag ut benet för att stoppa bollen, inte för att stoppa spelaren.
DN:s beslut nummer 19050:
DN anser att det inträffade är ett normalfall av grov utvisning vilket vanligtvis ger två matchers
avstängning. DN tar dock hänsyn till Degerstedts ålder och reducerar straffet med en match. DN
beslutar således att, enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Kevin Degerstedt 1 match, 201912-21 Vetlanda BK Gul – Vetlanda BK Svart.
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2019-12-21 och avser allt bandyspel
på ungdomsnivå 13-16 år.
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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