Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-02-01

Disciplinnämnden (DN)

Till
Isak Morin, Bollnäs GoIF
Bestraffning:
I P 16 A-matchen mellan Broberg/Söderhamn– Bollnäs GoIF 2020-01-30 blev ovan rubricerad
spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
I matchens 35:e matchminut på Bollnäs defensiva planhalva ca. 15 m utanför straffområdet
tilldöms Bollnäs frislag och nummer 18 i Broberg utvisas 10 minuter för ojust tackling. När spelet
är avblåst kommer Isak Morin, som ej var inblandad i den första situationen, med fart och tacklar
hårt Brobergs nummer 18 i ryggen i en hämndaktion. Brobergs nummer 18 som är stillastående
har ingen chans att se tacklingen komma och dessutom är spelet sen ca 5 sekunder är avblåst.
Jag anser tacklingen vara mycket onödig och att den äventyrar motspelarens säkerhet samt att
betydande skaderisk föreligger. Jag tar Isak Morin snabbt till utvisningsbåset för att lugna den
uppretade situationen, efter ett kort domarråd med AD1 tilldelar jag Isak Morin grovt matchstraff
för ojust tackling och brutalt spel. I samband med att Isak Morin ska lämna planen säger han till
mig som HD "Du är helt jävla värdelös", Isak Morin lämnar sedan spelplanen.
Brobergs nummer 18 kunde fullfölja matchen.
Yttrande från Robert Lindgren, ledare Bollnäs GoIF:
Bollnäs bandy har pratat med spelaren om detta och förklarat att detta inte är enligt hur vi ska
agera på isen mot domare, motspelare eller medspelare. Föreningen jobbar aktivt för att spelare
och ledare alltid ska agera korrekt.
Vi accepterar Disciplinnämndens beslut.
DN:s beslut nummer 19095:
DN anser att, när en spelare går in som tredje part i en matchincident och dessutom gör en verbal
attack mot domaren efteråt, så är detta ett grövre fall av grov utvisning vilket vanligtvis innebär tre
matchers avstängning. Nämnde tar dock hänsyn till Morins ålder och reducerar avstängningen
med 1 match. DN beslutar således att, enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Isak Morin 2
matcher, 2020-02-06 Bollnäs GoIF – Falu BS och 2020-02-15 Bollnäs GoIF – IK Sirius.
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2020-02-15 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.
Svenska Bandyförbundet
Disciplinnämnden

Bengt Arwidson, ordförande
Vid protokollet
Johan Olvegård
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