Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-02-12

Disciplinnämnden (DN)

Till
Gabriel Ovemark, Västerås Bandy
Bestraffning:
I P 19-matchen mellan Västerås Bandy – Västanfors IF 2020-02-09 blev ovan rubricerad spelare
tilldelad grov utvisning och matchstraff för olämpligt uppträdande.
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
I matchminut 82 vidrör en motspelare målvakten Gabriel Ovemark med klubban i en
kampsituation. Gabriel reser sig och tar några snabba skär med skridskorna för att komma ifatt
motspelaren, som har börjat att glida hemåt för ett nytt spelmoment. I höjd med straffpunkten
hoppar Gabriel mot motspelaren och lägger armarna runt honom bakifrån. Båda spelarna är
stående. Gabriels armar är runt halsen och han vrider ner motspelaren på isen. När Gabriel åkte
efter motspelaren, ropar jag (HD) två gånger åt honom att han ska stanna. När spelarna ligger på
isen särar Markus (AD) på spelarna. Flera spelare i båda laget hjälper till att avbryta vidare bråk
mellan några spelare och inga ytterligare händelser inträffar mellan lagen. I uppehållet tills
Västerås Bandy nya målvakt kommer in på isen pratar båda lagets spelare med varandra på ett
trevligt sätt.
Gabriel blir grovt utvisad för resten av matchen och det det röda kortet visas för spelaren och han
lämnar spelplanen.
Yttrande från Johan Neidenmark, ledare:
Västanfors-spelare kommer från höger ytterposition (där jag står). Han skjuter på nära håll och
Gabriel räddar bollen, Gabriel fumlar lite med bollen men har den under kontroll när slaget
kommer. Västanfors-spelare ser förstås att Gabriel inte limmar bollen direkt och går för att få tag
på en retur. Tyvärr så träffar slaget olyckligt i magen på Gabriel när han står på knä med båda
handskarna på bollen.
Att Gabriel reagerar är förståeligt men på det sätt han reagerar är ej acceptabelt, det har vi pratat
med honom om både i söndags efter matchen och i samband med vår träning på måndagen.
DN:s beslut nummer 19117:
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 Gabriel Ovemark 2 matcher, 2020-02-22 Västerås Bandy –
Grängesbergs BK och 2020-03-01 UNIK – Västerås Bandy
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2020-03-01 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, Arne Eklöf och Bo
Nilsson.
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