Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-02-10

Disciplinnämnden (DN)

Till
Hugo Marklund, Helenelunds IK
Bestraffning:
I P 16 B-matchen mellan Katrineholm/Tillberga – Helenelunds IK 2020-02-08 blev ovan rubricerad
spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för olämpligt uppträdande.
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
I matchminut 24 dömer jag målkast för Katrineholm/Tillberga och Hugo Marklund har synpunkter
på att det ska vara hörna. Synpunkterna övergår till protester och jag ger honom information om
att han kommer att bli utvisad om han inte slutar. Han fortsatte och följaktligen får han en 10
minuters utvisning för olämpligt uppträdande. Protesterna fortsätter ytterligare 2 gånger och
informationen om att han kommer att bli utvisad för resten av matchen om han inte slutar, vilket
han inte gjorde. Jag visar spelaren det röda kortet och han lämnar spelplanen.
Hans verbala ord innehåller inga könsord eller grova svordomar, utan han fortsätter att protestera
mot domslutet och slutar inte trots tillsägelser och information och vad nästa konsekvens kommer
att bli.
Yttrande från Fredrik Johansson, Helenelunds IK:
Vi vidgår att Marklund ifrågasätter ett domslut gällande hörna/målkast. Marklund ska ha sagt: ”Det
måste väl ändå varit hörna” och får som omedelbar påföljd sin första 10-minutersutvisning för
olämpligt uppträdande. Han ska därefter ha sagt: ”Men, jag måste väl ändå få fråga?” och får då
sin andra ”10:a". Självklart står ord mot ord här, men hela förloppet är så snabbt att vi inte kan se
att det kan ha gått till riktigt som domaren beskriver. Vi menar att Marklunds yttranden, i såväl
tonläge som ordval, faller inom ramen för vad en spelare bör anses vara tillåten att fråga en
domare och att påföljden grovt matchstraff därmed är orimligt hård. Vi menar vidare att det inte
kan uteslutas att incidenten förstärks av att Malmström är ensam domare under denna match.
Detta är inte ett angrepp på Malmström personligen, utan ett konstaterande att detta inte fungerar
i U16 och uppåt, oavsett domare. Vi försvarar heller inte protester mot domslut, utan jobbar aktivt
mot detta inom laget och föreningen, men menar att påföljden här inte alls står i proportion till den
ev. förseelsen.
DN:s beslut nummer 19109:
DN anser att det inträffade är ett normalfall av grov utvisning som vanligtvis innebär 2 matchers
avstängning. Nämnden tar dock hänsyn till Marklunds ålder och reducerar avstängningen med 1
match. DN beslutar således att, enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Hugo Marklund 1
match, 2020-02-08 Borgia/Norrköping BK – Helenelunds IK. I och med att den matchen redan är
spelad är Marklunds avstängning avklarad.
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 deltog ej i beslutet.
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