Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-02-19

Disciplinnämnden (DN)

Till
Dante Norell, GT/76
Bestraffning:
I en U 14-match i Stockholm CUP mellan UNIK Bandy – GT/76 2020-02-14 blev ovan rubricerad
spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för olämpligt uppträdande.
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
I 60e matchminuten (alltså sista, matchen spelades 2x30 min) uppstår en situation. En spelare i
bortalaget får ett frislag med sig efter slag. Vi bedömer det, med bakgrund av tidigare händelser
och nivån på matchen, inte tillräckligt för utvisning av motståndaren, då slaget varken var
våldsamt, farligt eller i en avgörande situation. Frislaget utdömdes nära mittlinjen på sekretariatsidan. När frislaget utdöms står AD 1 nära situationen. AD 2 står på ett större avstånd, då han följt
uppspelet. Spelare nr. 66 (Dante Norell) i bortalaget söker upp AD 2, som alltså befinner sig långt
ifrån situationen. Spelaren stannar på samtalsavstånd framför AD 2 och uttrycker att han vill ha en
spelare ur hemmalaget utvisad. AD 2 svarar att bortalaget fått ett frislag, men att det inte rör sig
om ett slag som ska ge utvisning. Spelaren fortsätter att invända mot domslutet, trots tillsägelse.
Spelaren blir utvisad för olämpligt uppträdande, då han efter tillsägelse fortfarande protesterar mot
domslut. Som grund för beslutet ligger inte bara spelarens beteende utan matchens generellt
dåliga stämning och upprepade tillsägelser. Domarna är förvisso inte helt säkra på att just
spelaren i fråga muntligen varnats tidigare. Utan klagomål åker spelaren mot utvisningsbåset.
AD 2 följer spelaren mot utvisningsbåset. Halvvägs dit stannar spelaren upp och åker fram mot en
motståndare som står i närheten. Spelaren ”bröstar upp sig” mot motståndaren och säger ”Vad sa
du?” i aggressiv ton. Varken AD 1 eller AD 2 har hört något provocerande från motståndarspelaren, men finner det osannolikt att spelaren agerar oprovocerat. Att över huvud taget bete sig
så mot en motståndare, när man dessutom är på väg till utvisningsbåset efter utvisning, anser
domarna dock föranleda ännu en utvisning för olämpligt uppträdande.
Detta blir sammanlagt ett grovt rött kort då den andra utvisningen kom i samband med en
utvisning för olämpligt uppträdande. Spelaren lämnar utan protest planen och det direkta området.
Yttrande från Dante Norell:
I slutet av matchen hämtar jag upp bollen långt nere på egen planhalva. Efter en uppåkning förbi
ett antal UNIK spelare får jag ett flertal rapp över benskydden och ett avslutande mot skridskorna
uppe vid halva planen, som gör att jag faller och får ett frislag med mig. Jag upplever att jag fått ett
flertal våldsamma slag mot mig under uppåkningen som jag tycker bör innebära utvisning. Jag
vänder mig till en av domarna och påpekar de många slagen och tycker att det nu bör leda till
utvisning, särskilt eftersom exakt samma sak dessutom hände alldeles nyss med min lagkompis
Abbe. Jag svär inte och är inte otrevlig, men tycker ändå att det borde vara utvisning. Domaren
visar ut mig för olämpligt uppträdande och jag klagar inte mer utan åker direkt mot
utvisningsbåset. På väg mot båset ropar en av UNIK-spelarna ”JÄVLA HORA” åt mig. Jag blir
jäklig irriterad och åker fram till spelaren och undrar ”Va sa du”?? Domarna verkar inte ha hört
UNIK-spelarens kommentar och jag får nu rött kort. Jag fattar inte alls varför?? Trots att jag inte
fattar varför jag fått rött kort lämnar jag besviken isen direkt.

DN:s beslut nummer 19120:
DN anser att det inträffade är ett normalfall av grov utvisning, olämpligt uppträdande 10 + 10
minuter vilket vanligtvis ger 1 match avstängning. En försvårande omständighet för Norell är dock
den avstängning han drabbades av tidigare under säsongen, se DN:s beslut nr 19085. Den
omständigheten innebär att avstängningen förlängs med en match. DN beslutar således att, enligt
RF:s kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Dante Norell 2 matcher, 2020-02-23 GT/Huddinge Blå –
GT/Huddinge Svart och 2020-03-01 Gustavsbergs IF – GT/Huddinge Svart.
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2020-03-01 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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