Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2019-12-30

Disciplinnämnden (DN)

Till
Samuel Karlsson, IK Sirius
Bestraffning:
I en match i P 16 A Norra mellan Falu BS – IK Sirius Blå 2019-12-28 blev ovan rubricerad spelare
tilldelad grov utvisning och matchstraff för olämpligt uppträdande, missfirmelse av domaren.
Domarens bedömning av händelseförloppet:
I den 64 match minuten blir Karlsson utvisad10 min för våldsamt slag. Han är lite upprörd över sin
utvisning men lämnar planen och sätter sig i utvisnings båset. Spelet blåses igång och Falu Bs
anfaller. Jag befinner mig vid sargen på högersida, på andra sidan planen mot utvisningsbåset, då
jag hör att AD som befinner sig mellan mittcirkeln och frislagscirklarna ta kontakt med sekretariatet
han hör Karlsson skrika någonting som Mikael tror är riktat mot oss domare. Sekretariatet säger
att han skrikit "Din fitta".
Vid nästa spel avbrott tar jag kontakt med sekretariatet som talar om att dom försökt lugna
Karlsson men att det åkt förbi en motståndare och Karlsson skrikit även till honom. Sekretariatet
hör inte om Falu-spelaren säger något till Karlsson. Jag visar ut Karlsson för att ha skrikit "Din
fitta" och han åkte lugnt av planen.
Yttrande från Samuel Karlsson:
Jag gör ett våldsamt slag som jag blir utvisad för. Efter situationen för min utvisning åker jag utan
protest mot utvisningsbåset då åker en Falun-spelare bakom ryggen på mig och säger ”Vad håller
du på med din jävla idiot.” Jag fortsätter lugnt mot utvisningsbåset och sätter mig där. När spelet
satts igång igen kommer samma Falunspelare åkande längs med sargen framför mig och säger
”Där kan du sitta, din hora”. Min reaktion blir att jag säger ”Håll käften, fitta”. Kvinnan närmast mig i
sekretariatet börjar då vilt skrika och gorma åt mig att det är oacceptabelt, inte ok mm. Jag
hetsade inte upp mig utan försökte ha en konversation med henne och försökte förklara vad som
hänt och tycker att då ska även Falun-spelaren bli utvisad. Hon kontaktar domaren via walkietalkie vilket senare leder till ett rött kort. Efter det åker jag lugnt av planen tillsammans med en AD
samtidigt som vi för en dialog.
DN:s beslut nummer 19065:
DN anser att det inträffade är ett normalfall av grov utvisning vilket vanligtvis betyder 2 matchers
avstängning. DN menar dock att Karlsson provocerats av motståndaren och tar även hänsyn till
hans ålder och minskar avstängningen med en match. DN beslutar således att, enligt RF:s kap. 14
§ 2 punkt 7, stänga av Samuel Karlsson 1 match. Då han redan avstått från spel en match, är
avstängningen att betrakta som avklarad.
Detta beslut ersätter DN:s beslut nr 19062.
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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