Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-01-06

Disciplinnämnden (DN)

Till
Hugo Kreij, Gävle/Dala-distriktet (Sandvikens AIK)
Bestraffning:
I en match i Distriktsturneringen P15 mellan Gävle/Dala – Hälsingland 2020-01-04 blev ovan
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för olämpligt uppträdande.
Händelseförlopp:
I matchens 53:e minut i samband med straffmål för Hälsingland, uttrycker sig Hugo Kreij genom
att säga “jävla neger” i närheten av AD. AD blåser och visar tecken för olämpligt uppträdande,
efter domarråd beslutar HD och AD att tilldela Hugo Kreij grovt matchstraff för olämpligt
uppträdande.
Efter matchen kommer Hugo Kreij in i domarrummet och ber om ursäkt för hans beteende, dock
hävdar Hugo Kreij att det inte är vad det som anges ovan i rapporten som sagts.
Yttrande från Hugo Kreij:
Hugo sa till sin medspelare "Jävla Pussy" (ironiskt, fegis) refererande till motståndarens
straffskyttar, eftersom de petade straffen. Det hörde linjedomaren och uppfattade N-ordet. Hugos
uppfattning är att han inte tilltalade varken domare eller motståndare med N-ordet, inte heller till
sin medspelare. Hugo hävdar att han aldrig skulle använda N-ordet eftersom han har mörkhyade
vänner.
DN:s beslut nummer 19073:
DN anser att Kreijs yttrande är en typ missfirmelse med grovt språkbruk som inte ska förekomma
på en bandyplan. I normalfallet skulle detta rendera honom 3 matchers avstängning men DN tar
hänsyn till Kreijs ålder och reducerar avstängningen med en match. DN beslutar således att, enligt
RF:s kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Hugo Kreij 2 matcher, 2020-01-05 Nord – Gävle/Dala
(Distriktlagsturnering) och 2020-01-11 Sandvikens AIK – Härnösands AIK.
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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