Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-01-21

Disciplinnämnden (DN)

Till
Olle Edvinsson, Skirö AIK
Bestraffning:
I P 19-matchen mellan Skirö AIK – Surte BK 2020-01-18 blev ovan rubricerad spelare tilldelad
grov utvisning och matchstraff för brutalt spel. (Se ärende 19087)
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
klockan är på 92.40 av totalt 3 minuters tilläggstid i en förövrigt lugn och tempofylld match och
Skirö kämpar för att kvittera. Upprinnelsen till det hela är situationen innan där Skirös nr 22 Olle
Edvinsson trycker ut Surtes nr 33 Jesper Einarsson vid sargen på Skirös planhalva som hamnar
utanför planen. Frislag döms till Surte som spelar hem bollen och spelet hamnar på mittplan vi
sekretariatet där det återigen blir närkamp. Skirös Nr 22 Olle Edvinsson trycker Nr 33 i ryggen
varefter Nr 33 svarar upp och de börjar slås (ett riktigt hockeyslagsmål) . Kalabalik utbryter och i
stort sett alla spelare från bägge lagen som börjar slåss och bråket hamnar ända ut i utvisningsbåset. Vi går in och särar på spelarna och till slut lyckas vi lugna ner situationen.
Vi kan inte identifiera vilka spelare som anslutit till bråket eller om de är där för att lugna ner
situationen och ta bort sina egna spelare. Vi beslutar att ge de som började slåss rött kort (grov
utvisning).
Spelet startas sedan med nedsläpp och matchen tar slut när bollen spelas.
Yttrande från Torbjörn Henrysson, ledare Skirö:
Skirös spelare nr 22, Olle Edvinsson har tagit del av detta dokument och beskrivningen av
händelseförloppet. Olle anser att beskrivningen stämmer överens med det som inträffade i detta
momentet med matchen.
DN:s beslut nummer 19086:
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 Olle Edvinsson 2 matcher, 2020-01-25 Sunvära/Frillesås – Skirö
AIK och 2020-02-01 IFK Kungälv – Skirö AIK.
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2020-02-01 och avser allt bandyspel
på juniornivå.
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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