Svenska Bandyförbundet

2020-01-07

Disciplinnämnden (DN)

Till
Thomas Eriksson, Örebro SK

Anmälan:
I halvtidspausen i den allsvenska matchen 2019-12-29 mellan Örebro SK – TB Västerås blir HD:s
beslut under 1:a halvlek ifrågasatt av Örebros säkerhetsansvarig Thomas Eriksson.
Händelseförlopp:
När domartrion och supervisor ska lämna isen efter första halvlek konfronteras teamet av
säkerhetsansvarige i ÖSK som ifrågasätter domslut. Han erinras muntligt av en av de
assisterande domarna om vikten av att funktionärer tillhörande arrangerande förening agerar
neutralt och korrekt gentemot övriga funktionärer. Han lämnar då närområdet.
Inkommet yttrande från Göran Liljegren, ordförande ÖSK Bandy:
1. Sekretariatet har åter uppmanats att noga hålla sig till det tidsschema som är fastställt före
match. Jag utgår ifrån att detta ska vara tillräckligt och kommer att upprepa detta inför alla våra
återstående matcher till våra funktionärer i sekretariatet.
2. Det som hände i anslutning till halvtidsvilan som gäller vår säkerhetsansvarige har också
påpekats och jag har fått löfte om att detta inte ska upprepas.
DN:s beslut nr 19067:
DN anser det inträffande som ett olämpligt uppträdande av en matchfunktionär och beslutar enligt
5 kap. 5 § i Svenska Bandyförbundets tävlingsbestämmelser (TB), att ge Thomas Eriksson en
skarp tillrättavisning. Inte heller föreningen, Örebro SK, kan undkomma viss kritik och anmodas av
DN att snarast genomföra en utbildningsinsats där man klargör för föreningens matchfunktionärer
vilka arbetsuppgifter man har och vad som krävs av dem vad gäller ett korrekt agerande före,
under och efter match.
Överklagan
Klagande har att senast inom två (2) veckor från den dag beslut meddelas, inkomma med
klagoskrift till Svenska Bandyförbundets Tävlingskommitté, Box 11016,10061 Stockholm.
I DN:s beslut deltog Bengt Arwidson, Kajsa Holm-Asplund, Arne Eklöf, Lena Jonsson och Bo
Nilsson.
Gudmund Knutson har anfört jäv och deltar inte i beslutet.
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Bengt Arwidson, ordförande
Vid protokollet
Johan Olvegård
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