Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-03-05

Disciplinnämnden (DN)

Till
Uno Österman, GT/76
Bestraffning:
I en match i P 15 Stockholm Cup mellan Gustavsbergs IF – GT/76 2020-03-01 blev ovan
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för olämpligt uppträdande.
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
I matchens 54 min protesterar nr 12 Uno Österman mot ett dömt domslut varvid jag säger till
honom att han redan har fått tillsägelse, men han fortsätter och får då 6 min för olämpligt
uppträdande, han fortsätter trots detta och åker inte till utvisningsbåset, varvid jag meddelar att
han får ytterligare 6 min för olämpligt uppträdande och jag visar det röda kortet och tillsammans
med AD Lundell försöker förklara att nu är det grovt matchstraff efter som två olämpliga är det. Vår
uppfattning är att han har förstått men när han svänger bort från AD Lundell så vräker han ur sig
djävla hora. Han därefter mot avbytarbåset och jag förklarar att han ska till omklädningsrummet.
Efter lite snack med GT bänken så får vi iväg honom till omklädningsrummet och matchen kan
fortsätta. Uno Österman kommer sedan ombytt och ställer sig vid sidan av båsen där han
fortsätter att skrika, detta noteras men vi vill inte spä på den infekterade stämningen.
Yttrande från Mikael Happe, lagledare:
Domaren dömde först utvisning på en annan GT-spelare som han trodde hade skrikit om
nerdragningen. Uno Österman åker då fram och förklarar att det var han som skrek när GTspelaren blev nerdragen ( säger lite om hans personlighet att man står upp för det han gjort). Uno
Österman hade fram till dess inte varit i någon diskussion med domaren eller blivit tillsagd som
beskrivits i rapporten, förväxling även där.
När han fick utvisningen ifrågasatte han den. När han ställde frågan: Kan inte du som vuxen man
förklara för mig, kom inget svar utan ett matchstraff. Uno är helt säker på att han inte kallat någon
Hora, han har även sagt detta till berörda domare på Ekvallen. Om nu en eller flera domare har
hört detta är de då säkra på att det var Uno som sa detta, kan det vara någon annan spelare, i så
fall troligtvis någon annan GT-spelare, då stämningen var upprörd, eller kan det vara så att det har
hörts fel. Detta kan vi inte få svar på, men Uno är helt säker på att han har inte sagt det, även om
han var upprörd och förtvivlad. Har det sagts av någon GT-spelare är det helt åt fanders och hör
inte hemma på en bandyplan eller någon annanstans heller.
Efter att Uno fått sitt straff och skall hämta nyckeln till omklädningsrummet innan han skall sätta på
sig sina skridskoskydd blir han uppsökt av huvud domaren som skriker att han skall se till att han
får ”10 matchers avstängning” är det ett lämpligt sätt att kommunicera med en 15 åring framför
ledare och andra ungdomar? En av ledarna följde Uno till omklädningsrummet efter inrådan från
en av AD. Uno kom precis som det beskrivs tillbaka med nyckeln till omklädningsrummet till
ledarna på bänken. Han visste inte att han inte ens fick stå på läktaren ihop med GT-föräldrar.
Han stod inte i bredvid båset. De två GT-tränarna på plats var helt inne i matchen och tänkte inte
på att han inte fick vara på läktaren.

Uno är djupt ångerfull att han ifrågasatte domslutet och utsatte både sig själv och laget för det
inträffade, men han vill inte ta på sig ett straff för något som han inte har skrikit och tar avstånd
ifrån.
Både föräldrar och undertecknad (som känner Uno väl sen 8 år) har talat massor med honom och
han vidhåller att han inte skrikit Hora till domaren.
DN:s beslut nummer 19143:
DN anser att det inträffade är ett allvarligt fall av grov utvisning där Österman brister i respekt mot
domarna genom att å det grövsta skymfa en kvinnlig domare. I normfallet innebär denna typ av
grov utvisning 4 matchers avstängning. Nämnden tar dock hänsyn till Österman ålder och
reducerar avstängningen med 1 match och beslutar således att, enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7,
stänga av Uno Österman 3 matcher, 2020-03-04 semifinal Stockholm Cup, 2020-03-07 UNIK –
GT/76 Gul samt 2020-03-08 final i Stockholm Cup.
Avstängningen gäller from beslutsdatum tom 2020-03-08 och avser all bandy 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.
DN noterar också att detta var det 6:e ärendet denna säsong där spelare eller ledare från GT/76
utmärker sig på ett negativt sätt genom att brista i respekt för domare och motståndare. Nämnden
uppmanar därför föreningen att ägna mycken tid åt att få sina spelare och ledare att förstå och
respektera bandyns värdegrund. Vikten av respekt för matchfunktionärer, motståndarnas spelare
och ledare samt övriga som på ett eller annat sätt är inblandade i matcharrangemang kan aldrig
överskattas.
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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