Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-03-04

Disciplinnämnden (DN)

Till
Gustaf Knutsson, Karlsbyhedens IK
Bestraffning:
I div 2-matchen mellan IK Heros – Karlsbyhedens IK 2020-02-29 blev ovan rubricerad spelare
tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
I den 41:a spelminuten driver Heros nr 4, Joel Bergström, upp bollen på mittplan och blir
bentacklad av Karlsbyhedens nr 6, Gustav Knutsson. Tacklingen utförs i en sådan hög hastighet
att den äventyrar spelarens säkerhet. Tacklingen träffar över låret.
Knutsson, är snabbt framme hos Bergström, och ber om ursäkt och frågar hur det gick. Han åker
sedan lugnt till utvisningsbåset utan protester medans domarråd genomförs.
Gustav Knutsson åker sedan lugnt av planen efter att det röda kortet har visats.
Yttrande från Gustaf Knutsson:
Gustav ber om ursäkt för att tacklingen blev lite våldsam. Vi tycker att det hade räckt med 10 min
utvisning då det var hans höft som träffade över Herosspelarens lår.
DN:s beslut nummer 19142:
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 Gustaf Knutsson 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.
Svenska Bandyförbundet
Disciplinnämnden

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

