Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-03-24

Disciplinnämnden (DN)

Till
Kim Jensen
Bestraffning:
Efter matchen F 14 Cup mellan Västerås SK – Villa/Lidköping BK 2019-12-28 anmäler Amanda
Bäverhag HD Kim Jensen för sexuellt ofredande.
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
Anmälan mot domare Kim Jensen för otillbörligt uppträdande i omklädningsrummet efter utfört
domaruppdrag i form av sexuellt ofredande genom att upprepade gånger klappa och klämma
Amanda Bäverhag på baken och därmed kränka hennes sexuella integritet.
Yttrande från Kim Jensen:
Efter genomförd match så gick vi in i omklädningsrummet. Jag sätter mig för att byta om, Amanda
går in på toan och byter om. När hon kommer ut från toan så kliver hon över min väska och då
föser jag henne till sin plats och då träffar min hand hennes rumpa.
Jag har nu i efterhand förstått att hon upplevt detta som kränkande och jag kan bara framföra
mina ursäkter att jag ej borde ha lagt min hand på hennes rumpa.
Det är bara att konstatera att det jag gjort är felaktigt och att jag ångrar mig djupt.
Yttrande från Walter Alm, AD:
Jag, Amanda och Kim hade dömt en bandymatch i Ale Arena. Vi hade precis gått in i
omklädningsrummet efter matchen och jag satt ner och knöt upp mina skridskor. Mittemot mig står
både Kim och Amanda. Kim går förbi henne och tar henne på rumpan. Jag som samtidigt har
fokus på mina skridskor kan inte avgöra ifall han klämmer eller bara vidrör den. Men jag ser att
han på något sätt tar på rumpan. Amanda reagerar och säger: "vad gör du?". Varpå Kim svarar:
"vadå man måste ju få känna lite". Det är vad jag såg och efter det var det dålig stämning i
omklädningsrummet efter det.
DN:s beslut nummer 19125:
DN:s ledamöter har tagit del av inkomna yttrande och andra handlingar som berör ärendet och
anser att Kim Jensens otillbörliga uppträdande innebär sexuellt ofredande som allvarligt kränker
Amanda Bäverhags personliga integritet. DN beslutar således att, enligt RF:s kap.14, § 2, punkt 7
och SBF:s tävlingsbestämmelser kap 7, § 8, stänga av Kim Jensen från allt praktiskt domarskap
inom all idrott som organiseras under Riksidrottsförbundet från och med beslutsdatum till och
med 2020-11-30.
Från och med 2020-12-01 har SBF:s Regel- & domarkommitté (RDK) uppdraget att ansvara för
Jensens kommande matchning av domaruppdrag under säsongen 2020/21.
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.
Svenska Bandyförbundet
Disciplinnämnden

Bengt Arwidson, ordförande
Vid protokollet
Johan Olvegård
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