Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-02-10

Disciplinnämnden (DN)

Till
Edvin Häll-Skogens, Bollnäs GoIF
Bestraffning:
I juniorelit-matchen mellan Bollnäs GoIF – IFK Motala 2020-02-09 blev ovan rubricerad spelare
tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
I matchminut 64 kommer en Motala spelare med fart in på halva Bollnäs planhalva, Edvin åker
mot honom och när han blir fintat sätter han ut ena benet och med en ordentlig bentackling kapar
Motala spelaren. Det blir en ordentlig smäll och Motala spelaren vrider sig i smärta från benet som
Edvin träffar. Jag blåser och Edvin åker direkt mot utvisningsbåset, jag och AD Oskar tar ett
snabbt domarråd där vi båda konstaterar att detta ska var ett rött kort för brutalt spel.
Jag åker till Edvin och meddelar han att vi ser det som rött kort, Edvin åker mot utgången utan
protester.
Yttrande från Edvin Häll-Skogens:
Har pratat igenom med EHS och vi har inget att invända mot domslutet, men vill väl bara hålla
med om att som domare anser, att matchen för övrigt var just och denna situation är olycklig, ej
med mening och hoppas på en lindrig bedömning, då den drabbade spelaren kunde fortsätta
matchen utan bekymmer, vad vi förstår.
DN:s beslut nummer 19113:
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 Edvin Häll-Skogens 2 matcher, 2020-02-16 Falu BS – Bollnäs GoIF
och 2020-02-21 Bollnäs GoIF – IFK Rättvik.
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2020-02-21 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 och Bo Nilsson.
Arne Eklöf har anfört jäv och deltar inte i beslutet.
Svenska Bandyförbundet
Disciplinnämnden

Bengt Arwidson, ordförande

Vid protokollet
Johan Olvegård
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