Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-01-30

Disciplinnämnden (DN)

Till
Pär Uhlin, Grycksbo BK
Bestraffning:
I P 14-matchen mellan Grängesbergs BK – Grycksbo BK 2020-01-26 blev ovan rubricerad ledare
avvisad från banan på grund av olämpligt uppträdande.
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
Pär Uhlin var på mig under hela matchen och kallade mig, Rasmus, för idiot och sa att jag ej kan
döma för att jag var en värdelös domare. Han hackade under matchen på mig och sa att jag skulle
ta av mig skridskorna och gå av planen för då skulle han bli nöjd.
Under andra halvlek sade jag till honom flera gånger att lugna ner sig för annars skulle jag vara
tvungen att utvisa honom för osportsligt uppträdande utifrån hans beteende och att en spelare
skulle få sitta 10 min. Pär brydde sig inte så Max som också var domare kom och bad Pär lugna
ner sig men han brydde sig ingenting då heller.
Pär uttryckte hela tiden att han inte brydde sig om det som vi sade. Hans ledarkollegor sa åt
honom: Men Pär ge dig. Till slut när han inte gav sig gav jag honom rött kort och avvisade honom
från arenan. Pär svor och var arg när han gick därifrån och situationen upplevdes hotfull för oss
domare.
Yttrande från Pär Uhlin:
Jag tänker inte gå för djupt in i mitt försvar av mitt beteende. Jag tar det straff jag tilldöms. Men
måste bara konstatera att inte mycket stämmer av det Rasmus uppger. Jag sa inte ett ord på hela
matchen fram tills det rann över. Att jag skulle kallat nån för idiot, har aldrig hänt. Däremot andra
väl valda ord. Som det står i rapporten så skulle jag blivit tillsagd/utvisad innan, det stämmer inte,
att jag gnällt under hela matchen stämmer inte, det finns det hur många vittnen på som helst, jag
sa inte ett ord innan det blev nog. Det blev inte ens utvisning !!! för mitt uppträdande??, Hur kan
man bomma den regeln?
Det jag då sa efter 55 minuters spel, står jag för helt o hållet och tar det straff som blir. Ordagrant,
(jag har bra minne)
”Men för fan, nu får du börja koncentrera dig på matchen, du har ju inget som helst fokus och
koncentration på planen. Ungarna gråter och är helt förtvivlade och vet inte hur fan de skall
uppträda. Du dömer vit boll när det är solklar röd o vice versa. Ta av dig skridskorna o gå av plan
om du inte har större intresse av att leda en match, du förstör för fasen 30 spelare som är helt
förtvivlade. De ville inte ens gå ut på plan till andra halvlek, de var helt förtvivlade.” Sa återigen när
Rasmus viftade med korten, att ”jag skiter fullständigt i ditt viftande så länge du inte skärper till dig
och leder matchen så ungarna slipper gråta över din totala okunskap kring bandy. Ser du inte vad
som händer på plan, och vad du ställer till med ?” Det var det sista ord jag sa, inte ett ord till
yttrades.
Att vi sedan inte fick utvisning för mitt beteende säger en del om kunskapen om reglerna, det
glömdes väl bort ?

Inget av lagen vann någon favör på något sätt under matchen, det var katastrof åt båda håll.
Spelarna i GBK beklagade sig över domaren (Rasmus) när jag lämnade planen, de tyckte det var
pinsamt som hemmalag.
När killarna kommer ut och gråter under matchen för att domaren inte kan reglerna, så är det
illa. Detta är inte första gången Rasmus dömer, och när spelarna såg vilken som skulle döma
innan matchen, så blev det en oro. När jag då berättade att Gustav Heinonen är nog kvar och
dömer (han dömde innan) så då sken de upp, tyvärr var inte Gustav kvar, han hade behövts.
Som tur är känner båda lagens spelare varandra sedan innan, de tränar ihop ibland och vissa
spelar matcher ihop, det var inga hårda situationer. Hade inte spelarna varit så coola så hade det
urartat redan efter 5 minuter.
Det vi i Grycksbo är överens om bland såväl föräldrar som ledare är att vi inte kan ställa upp för
spel igen när Rasmus dömer. Det gäller såväl senior som ungdomsbandy.
DN:s beslut nummer 19091:
Pär Uhlin arbetar som idrottskonsulent inom Parasporten Dalarna, där han har en utbildande och
”fostrande” funktion gentemot idrottande ungdomar. DN menar att han därför har ett mycket stort
ansvar att uppträda korrekt och balanserat inför främst de ungdomar han leder men även visa
respekt gentemot domare och andra funktionärer.
Av SBF:s tävlingsbestämmelser (TB) 7 kap, 2 §, punkt 1 framgår bl a att ”Avvisad person får under
resterande del av matchen samt i samma tävlings nästkommande match, inte uppträda vare sig
som spelare eller i någon ledar- eller funktionärsroll.” I kap 7, § 2, punkt 3 anges ”Avvisad person
får utöver vad som föreskrivs åläggas ytterligare bestraffning av DN.”
RDK kommer att följa upp domarens agerande i matchen genom att specialgranska och
genomföra samtal med honom.
Med stöd av ovanstående och enligt RF:s stadgar kap 14 samt 7 kap. 2 §, punkt 1 & 3 i Svenska
Bandyförbundets tävlingsbestämmelser (TB), beslutar DN att, enl punkt 1, stänga av Pär Uhlin
från deltagande i all bandyverksamhet fr. o. m. beslutsdatum t. o. m. 2020-03-31, samt ålägga Pär
Uhlin att, enl punkt 3, betala ett bötesbelopp om Två tusen kronor (2 000 kr).
Bötesbeloppet kommer att begäras in av förbundet genom faktura.
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, Arne Eklöf och Bo Nilsson.
Lena Jonsson har anfört jäv och deltar inte i beslutet.
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Bengt Arwidson, ordförande
Vid protokollet
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