Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-01-08

Disciplinnämnden (DN)

Till
Egil Björnness, Kareby/Kungälv
Bestraffning:
I Div 1 Västra mellan Blåsut BK – Kareby/Kungälv Bandy 2020-01-05 blev ovan rubricerad spelare
tilldelad grov utvisning och matchstraff för olämpligt uppträdande.
Händelseförlopp:
I matchminut 87 anfaller Blåsut på motståndarens högerkant. I samband med ett frislag för Blåsut
uppstår ett litet gruff mellan Björnness och en motståndare och Björness får 10 minuter för
olämpligt uppträdande. När han ska åka till utvisningsbåset vänder han sig om och ”bröstar”
omkull en Blåsut-spelare. AD får bort Björnness från situationen och HD meddelar att han får 10 +
10 minuter för olämpligt uppträdande varpå Björnness lämnar banan utan protester.
Yttrande från Egil Björnness:
Björnness instämmer i domarens beskrivning av händelsen.
(Meddelat DN:s ordförande per telefon).
DN:s beslut nummer 19075:
DN anser att det inträffade är ett normalfall av grov utvisning (10 + 10 minuter, olämpligt
uppträdande) och beslutar således att, enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Egil Björnness 1
match, 2020-01-19 Lidköpings AIK U – Kareby/Kungälv.
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2020-01-19 och avser allt bandyspel
på seniornivå.
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.
Svenska Bandyförbundet
Disciplinnämnden

Bengt Arwidson, ordförande
Vid protokollet
Johan Olvegård
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