Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-02-26

Disciplinnämnden (DN)

Till
Jonas Lundström, Karlsborgs BK
Bestraffning:
I div 1-matchen mellan Karlsborgs BK – Haparanda SKT 2020-02-20 blev ovan rubricerad spelare
tilldelad grov utvisning och matchstraff för olämpligt uppträdande.
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
Efter slutsignal när lagen tackat varandra så kommer spelarna fram till domarna för att skaka
hand. Då dyker nr 9 lagkaptenen i Karlsborg (Jonas Lundström) upp och han har synpunkter på
domararbetet under matchen. Han är väldigt onyanserad och upprörd och vill framföra det.
Vi fortsätter att skaka hand med övriga spelare och tar inte större notis om honom. Då fortsätter
Lundström framåt i ledet, vänder om och ställer sig framför oss. När vi är färdiga där så åker vi
mot sargen för att gå av plan med Lundström vid våran sida fortsatt upprörd. Ca 10 meter från
sargen inne på plan så söker Lundström upp oss och säger till mig "SKA DU HEM TILL
HAPARANDA OCH FIRA DIN ÄCKLIGA JÄVEL". I detta läge inne på plan visar jag Lundström det
röda kortet och meddelar att han utvisas grovt för missfirmelse.
Han fortsätter att visa sitt missnöje medans vi lämnar plan.
Yttrande från Jonas Lundström:
Lundströms yttrande inkom ej inom stipulerad tid.
DN:s beslut nummer 19128:
DN anser att Lundströms uppförande, grov, upprepad missfirmelse av domare är ett uppförande
som inte kan accepteras och beslutar således att, enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av
Jonas Lundström de 3 första tävlingsmatcherna säsongen 2020/21.
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

Sändlista: Berörd förening, Domare, DN, SBF, TK, RDK, säkerhetsansvarig samt Karl-Erik
Eckemark,
Svenska Bandyförbundet
Idrottens Hus, 114 73 Stockholm
Telefon 08-699 60 00, Telefax 08-699 63 40
Bankgiro 713-2061, Plusgiro 15 33 69-4, Org. nr. 818500-2733
info@svenskbandy.se, www.svenskbandy.se

