Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-02-12

Disciplinnämnden (DN)

Till
Sebastian Härlin, Åby/Tjureda IF
Bestraffning:
I Div 2-matchen mellan Oskarshamn BS – Åby/Tjureda IF 2020-02-08 blev ovan rubricerad
spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel. (Se ärende nr 19115)
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
I matchens 89:e minut blåser jag av spelet för att visa ut spelare nr.16 i Åby (Härlin) 10 minuter för
en bentackling på en spelare i Oskarshamn. Efter jag blåst av spelet hamnar nr.12 i Oskarshamn
nr. 19 i gruff med varandra. Båda spelarna, Härlin och motståndaren trycker upp handen i gallret
varandra och rycker tag i gallret så att det blir tumult men ingen av de båda spelarna ramlar eller
blir skadade. Domarteamet delar spelarna och jag visar rött kort till spelarna samt uppmanar de att
lämna spelplanen vilket de gör utan protester. Jag meddelar lagledningen i båda lagen att det
bedöms som grovt matchstraff och att lagen spelar reducerat resten av matchen. Inget ytterligare
händer.
Yttrande från Sebastian Härlin:
Inget yttrande har inkommit.
DN:s beslut nummer 19116:
DN anser att det inträffade är ett lindrigare fall av grov utvisning och beslutar således att, enligt
RF:s kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Sebastian Härlin 1 match, 2020-02-15 Åby/Tjureda IF –
Fredriksbergs BK.
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2020-02-15 och avser allt bandyspel
på seniornivå.
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
Vid protokollet
Johan Olvegård
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