Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-01-18

Disciplinnämnden (DN)

Till
Dante Norell, GT/76
Bestraffning:
I en match U14 Stockholm Norr mellan GT/76 – SBBK 2020-01-15 blev ovan rubricerad spelare
tilldelad grov utvisning och matchstraff för olämpligt uppträdande.
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
Dante Norell hade tidigare under matchen fått en utvisning för hakning och redan då protesterade
mot domslutet. Han fick fler tillsägelser under matchen som hade att göra med hans attityd mot
mig under matchen. Han svor en del och gång på gång protesterade mina domslut. Sekunden
efter att tiden hade gått ut och matchen var slut åkte han fram till mig och började svära och leva
om, han kallade mig för jävla idiot. Han kände att han skulle fått ett frislag precis i slutet för att han
skulle ha fått slag på sig av motståndare. Han bar sig hotfullt mot mig då han kom så nära att hans
galler tryckte mot mitt visir. Jag tog ett kliv tillbaka för att försöka lunga ner den hetsade
ordväxlingen men han åkte åter igen fram så nära att det knappt var en centimeter mellan oss.
Under hela incidenten backade han inte en sekund för att lugna ner sig, han ville inte höra på
något som jag ville säga. Direkt efter blev han upprörd och påstår att jag hade spottat på honom,
vilket jag givetvis inte gjort, när han stod rakt framför ansiktet på mig, han började fokusera sin
ilska på det och skrek ett fler tal gånger "Du spottar på mig" (något dylikt). Här blev jag själv arg
och kom på mig själv att det bästa som jag kunde göra var att sluta prata och åka därifrån. Jag
ville inte provocera fram någon fysisk kontakt med honom så jag tog mig till GT's ledare och bad
dem komma in till Domarrummet. Jag förklarade för ledarna att det som hände ute på planen var
oacceptabelt och att jag skulle göra en anmälan för missfirmelse och att det är en grov utvisning.
Ledarna hade full förståelse för mitt agerande.
Yttrande från Dante Norell:
Jag fick i slutet av första halvlek en utvisning för hakning, när min klubba fastnade under armen på
en Spånga-spelare och jag försökte dra loss min klubba. Jag blev förvånad och ifrågasatte
domslutet, då jag tyckte att det borde ha varit motståndaren som skulle haft utvisningen för
fasthållning eftersom han höll fast min klubba. Vi förde spelmässigt matchen, som vi också vann
med 7-3, men jag kände mig irriterad då jag hela tiden i vår uppspel fick ta emot slag från Spångaspelare utan att det någon gång blev utvisning för dem, i bästa fall fick jag ett frislag med mig. I
slutskedet av matchen är jag på väg igenom på ett genombrott och får återigen två slag emot mig
och tappar bollen när jag bara har en back kvar och runda. Jag tappar humöret när jag inte heller
den här gången får något frislag eller utvisning med mig och åker i samband med slutsignalen
fram till domaren och uttrycker min besvikelse över alla mottagna slag och uteblivna frislag och
utvisningar. Jag uttrycker mig säkert alldeles för upprört (men kallar honom inte för några fula ord
såsom "jävla idiot") vilket sannolikt påverkar domaren som börjar skrika tillbaka och som jag
uppfattar det spottar på mig. Jag fattar såklart i efterhand att det inte var avsikten och att det
sannolikt bara är saliv som ofrivilligt kommit ur hans mun när han skrek tillbaka på mig, men just
då och där gör det mig bara mer upprörd. När sen domaren åker därifrån lämnar jag också isen
direkt utan fler kommentarer. Jag är ledsen för mitt uppträdande och ångrar givetvis att jag blev
onödigt upprörd och irriterad.
DN:s beslut nummer 19085:

DN anser att det inträffade är en grov utvisning med upprepade protester och okvädningsord mot
domarteamet. Av DN:s Riktlinjer för bestraffning av spelare och ledare framgår att detta beteende i
normalfallet innebär 3 matchers avstängning. DN tar dock hänsyn till Norells ålder och reducerar
avstängningen med 1 match. DN beslutar således att, enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av
Dante Norell 2 matcher, 2020-01-17 GT/76 Svart – Gustavsbergs IF och 2020-01-19 GT/76 Blå –
Hammarby IF.
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2020-01-19 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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