Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-02-12

Disciplinnämnden (DN)

Till
Isac Josefsson, Kalix Bandy
Bestraffning:
I P 16 B-matchen mellan Kalix Bandy – Borlänge Bandy 2020-02-08 blev ovan rubricerad spelare
tilldelad grov utvisning och matchstraff för olämpligt uppträdande.
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
Var en tilltrasslad situation strax nedanför utvisningsbåset och Borlänge hade bollen. En Kalixspelare stänger Borlänge-spelaren. Jag blåser frislag, befinner mig en bit in i plan ca halva, halva
Kalix planhalva.
De två Spelarna Kalix nr 34 och Borlänge nr 14 fortsätter hålla i varandra och Kalix-spelaren
vänder sig om och slår av sin klubba över Borlängespelarens benskydd. Jag tar 10 minuter
olämpligt uppträdande men eftersom spelare nr 34 i Kalix inte kastar sina klubbdelar i vrede
utanför plan så tar jag 10 minuter till och grov matchstraff. Jag påpekade även vid den första
utvisningen att nr 34 i Kalix skulle åka och lämna den trasiga klubban och ta en ny och åka till
utvisnings båset.
Tid för företeelsen var 32 matchminuten.
Nr 14 i Borlänge kunde fortsätta spelet efter situationen.
Yttrande från Isac Josefsson:
Inget yttrande har inkommit.
DN:s beslut nummer 19108:
DN anser att det inträffade är ett normalfall av grov utvisning vid 10 + 10 minuter olämpligt
uppträdande och beslutar således att, enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Isac Josefsson 1
match, 2020-02-15 Kalix Bandy – IFK Rättvik/Karlsbyheden
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.
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Bengt Arwidson, ordförande
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