Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2019-12-20

Disciplinnämnden (DN)

Till
Sixten Bergström, Umedalens IF
Bestraffning:
I en match P 16 B Norra mellan Umedalens IF – Kalix Bandy 2019-12-15 blev ovan rubricerad
spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp:
I matchminut 75 blev det en kamp om bollen ute vid sargen nere i Umeås vänstra hörnflagga.
Kampen slutade med att båda spelarna faller till isen. Kalix fick frislag. Bergström reser sig upp
och slår sin liggande motspelare på benen med klubban. Slaget är inte med överdrivet kraft men
hörs och syns för alla på planen.
Yttrande från Sixten Bergström:
Jag överreagerade kraftigt. Jag var väldigt inne i matchen innan incidenten. När jag och
motståndaren kolliderade upplevde jag det som att motståndarens klubba slog till min hjälm. Detta
blev jag riktigt arg över i stunden och det var därför det blev som det blev.
DN:s beslut nummer 19055:
DN anser att det inträffade är ett normalfall av grov utvisning som vanligtvis ger 2 matchers
avstängning. DN tar dock hänsyn till Bergströms ålder och reducerar hans avstängning med en
match. DN beslutar således att, enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Sixten Bergström 1
match, 2020-01-11 Kalix Bandy – Umedalens IF.
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2020-01-11 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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Bengt Arwidson, ordförande
Vid protokollet
Johan Olvegård

Sändlista: Berörd förening, Domare, DN, SBF, TK, RDK, säkerhetsansvarig samt Karl-Erik
Eckemark,
Svenska Bandyförbundet
Idrottens Hus, 114 73 Stockholm
Telefon 08-699 60 00, Telefax 08-699 63 40
Bankgiro 713-2061, Plusgiro 15 33 69-4, Org. nr. 818500-2733
info@svenskbandy.se, www.svenskbandy.se

