Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-03-04

Disciplinnämnden (DN)

Till
Irma Haraldsson, Skirö AIK
Bestraffning:
I damelitens kvartsfinal-match mellan Skirö AIK – Villa/Lidköping BK 2020-03-01 blev ovan
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel..
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
I matchens 90:e minut så kämpar Haraldsson och en Villa-spelare om bollen vid mittlinjen framför
bänkarna. Bollen studsar bort till en annan Villa-spelare som befinner sig ca.4 meter från
situationen. Haraldsson och Villa nr.12 börjar putta lite lätt på varandra men när Villa-spelaren
börjar åka från situationen, då slår Haraldsson med sin klubba och träffar motståndaren på halsen
och i huvudet med sin klubba.
Vi tar ett snabbt domarråd och bestämmer oss för att utdela ett rött kort på Haraldsson då vi anser
att hon äventyrar motspelarens säkerhet. Hon lämnar efter det visade röda kortet, planen utan
protester och Villa-spelaren kan fortsätta matchen.
Yttrande från Irma Haraldsson:
Yttrande har inte inkommit.
DN:s beslut nummer 19140:
DN anser att det inträffade är ett fall av övervåld med slag i huvudhöjd bakifrån. En så grov
utvisning innebär vanligtvis 3 matchers avstängning men nämnden tar hänsyn till att Haraldsson
utsatts för viss provokation i situationen och reducerar avstängningen med 1 match. DN beslutar
således att, enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Irma Haraldsson de 2 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
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