Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-01-15

Disciplinnämnden (DN)

Till
Niklas Heinermark, Helenelunds IK
Bestraffning:
I Div 2-matchen mellan Helenelunds IK – Danmarks IF 2020-01-11 blev ovan rubricerad spelare
tilldelad grov utvisning och matchstraff för olämpligt uppträdande.
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
I den 64:e minuten visades Heinermark ut för våldsam tackling när han tryckt en Uppsalaspelare
vårdslöst över sargen vilket resulterade i 10 minuter. Redan då visade Heinermark upp en mycket
dålig attityd där han tyckte att vi var helt blinda som kunde ta en sådan utvisning. På väg mot
utvisningsbåset fortsatte spelaren att påpeka hur dåliga vi var för nästa domare som följde honom
till utvisningsbåset. Han fortsatte sedan att gestikulera på utvisningsbänken i minuterna efter vilket
då resulterade i ett olämpligt uppträdande och rött kort (lindrigt). På väg från utvisningsbänken till
omklädningsrummet uppträdde spelaren fortsatt mycket olämpligt genom att åka efter mig som
domare och kallade oss för idioter vilket gjorde att vi ändrade det röda kortet från lindrigt till grovt.
Yttrande från Niklas Heinermark:
Vid utvisningen frågade jag vad den var för och då fick jag ett svar som jag ej samtyckte med då
jag såg ett tecken som såg ut som crosschecking, däremot håller jag helt med om att det var en
utvisning. Jag kommenterade att jag var halvblind, men aldrig att domarna var det. Jag är blind på
ena ögat sedan 2009. Jag var säkerligen inte mitt trevligaste jag men det var ej heller dagens
domare som ej gick att kommunicera med eller få ett tydligt svar av.
På utvisningsbänken fick jag höra att jag skulle vara tyst och när en av våra ledare råkade passera
utvisningsbänken påpekade han att: ”man måste ju få kunna föra en diskussion”. Då visade
domaren upp ledaren på läktaren. Efter detta applåderade jag och sa ”bra där domar´n”, vilket
resulterade i ett lindrigt matchstraff från AD från andra sidan planen.
När jag åker mot skridskoskydden är domare som utfört utvisningen på samma väg, då passar jag
på att fråga varför jag får lindrigt. Då får jag först får svaret: ” säger du något mer får du grovt”. Jag
frågar igen ”varför får jag rött?” och får svaret ”för att du är en idiot”. Jag frågar igen och får
samma svar. Jag kallade inte domaren idiot. I efterhand kan jag absolut acceptera ett rött kort och
vill de sätta grovt så är de ok med mig. Men jag accepterar inte att jag noteras för att ha sagt att
domaren skulle vara blind eller att jag kallat dem idiot. Widmark kallade mig för idiot upprepade
gånger och det anser jag ska noteras som olämpligt och provocerande . Minst fem andra spelare
och en åskådare kan styrka detta.
DN:s beslut nummer 19080:
DN anser att det inträffade är ett normalfall av grov utvisning och beslutar således att, enligt RF:s
kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Niklas Heinermark 2 matcher, 2020-01-17 IK Tellus – Helenelunds
IK och 2020-01-25 IF Ulvarna – Helenelunds IK.
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2020-01-25 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.
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