Svenska Bandyförbundet

2019-11-08

Disciplinnämnden (DN)

Till
Daniel Rönning, Örebro SK
Bestraffning:
I den allsvenska matchen mellan Örebro SK – Nässjö IF 2019-11-03 blev ovan rubricerad spelare
tilldelad 10 minuters utvisning för brutalt spel.
Händelseförlopp:
I 43:e matchminuten Daniel Rönning utvisad 10 minuters för ojuste tackling. I matchsituationen
bedömde domaren efter domarråd det som en 10 minuters-utvisning. Efter en granskning av
matchen i efterhand bedömer HD att spelare Rönning har utfört tacklingen på ett brutalt sätt och
äventyrat Nässjö-spelarens säkerhet. Domarteamet tillsammans med supervisor beslutar att
inlämna protest mot domslutet till DN för vidare handläggning. DN beslutade inhämta yttrande från
videogransknings-gruppen (VGG) inför fortsatt handläggning av ärendet.
HD:s tillägg till protesten:
I matchsituationen bedömde vi det endast som 10 min efter genomfört domarråd. Efter att tittat på
matchen i efterhand bedömer jag att Rönning har utfört tacklingen på ett brutalt sätt och äventyrat
Nässjö-spelarens säkerhet.
Inkommet utlåtande från VGG:
I matchen Örebro SK-Nässjö IF har Örebros Daniel Rönning anmälts till videogranskning.
Videogranskningsgruppen (VGG) har studerat anmälan och konstaterar att händelsen riskerar
motståndarens säkerhet och kan vålla skada. VGG anser att anmälan ska lämnas över till DN som
ett ärende. (Se SBF:s Tävlingsbestämmelser 2019/20 bilaga 11/Videogranskningsgrupp/stycke 4)
Medlemmarna i VGG har denna gång varit oense.
Förtydligande och tillägg från VGG.
Till det som VGG skriver i sitt första utlåtande ska läggas att spelaren äventyrar den andre
spelarens säkerhet och att betydande skaderisk föreligger. (Förtydligandet inkommet till DN efter
att utredningen påbörjats).
Inkommet yttrande från Daniel Rönning:
Jag tycker att jag kommer in i situationen bra. Spelaren jag tacklar ser mig klart och tydligt så
ingen "blind side" eller bentackling förekommer. Tacklingen är hård men på kroppen. Jag har fått
och delat ut betydligt värre tacklingar där det inte blivit utvisning. I stunden trodde jag inte att jag
skulle få utvisning. Men utvisning kan jag köpa att det blir. Vad ska man säga... tycker det är
väldigt märkligt att det granskas överhuvudtaget.
Inkommet yttrande från Örebro SK:
Vi i ÖSK Bandy anser att Daniels brytning/tackling var hård men korrekt. Många blev förvånade
över att det ens blev 10 min. utvisning. Vi anser därför att fick sitt straff redan under matchen.
Det är stor skillnad om man kan bli skadad eller blir skadad. Nässjös spelare fullföljde matchen.
Det är också skillnad om uppsåtet i agerandet är att skada en motståndare eller om det är att
försvara sitt mål.

Yttrande från Nässjö IF:
Vår spelare nr 6 Alexander Heinhagen som mottog tacklingen har efter smällen haft värk i nacken
och fortfarande ikväll (2019-11-05) huvudvärk. Således är han indisponibel på obestämd tid och
genomgår nu hjärntrappan.
DN:s beslut nummer 19013:
Med stöd av inkomna uppgifter från domare, VGG samt de bägge lagen finner DN att det
inträffade är att betrakta som ett normalfall av grov utvisning vilket vanligtvis renderar spelaren 2
matchers avstängning. Det ligger dock Rönning till last att han under säsongen 2017/18 var
avstängd tre matcher, se DN:s beslut nr 1758, vilket innebär ytterligare en match avstängning. DN
beslutar således enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7 stänga av Daniel Rönning från bandyspel 3
matcher, 2019-11-09 Örebro SK – Katrineholm Bandy, 2019-11-16 IF Boltic – Örebro SK samt
2019-11-24 Örebro SK - UNIK.
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 och Arne Eklöf.
Lena Jonsson deltog inte i beslutet. Bo Nilsson reserverade sig mot beslutet, se bilaga.
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Bengt Arwidson, ordförande
Vid protokollet
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Bilaga: Bo Nilssons reservation

Reservation mot DN:s beslut:
I Matchen ÖSK-NIF har ÖSK:s D. Rönning anmälts till videogranskning.
DN får ändra domarens beslut om domarens beslut grundar sig på eller innehåller
uppenbara felaktigheter, kap 7 § 6 p1.
Ett oenigt VGG har i sitt ursprungliga yttrande till DN angett att spelaren äventyrar
den andres säkerhet. Vad som angivits i senare inkommit yttrande från VGG, vilket
inkommit efter underhandskontakt, skall lämnas utan avseende.
DN kan och har beakta annan utredning till utrönande om betydande skaderisk
föreligger.
Rönning erhöll 10 min utvisning under matchen.
Om utredningen, utöver yttrande från VGG, visar på att betydande skaderisk
föreligger, vilket den i och för sig gör i detta ärende, skall det dessutom var visat att
domarens beslut grundar sig på eller innehåller uppenbara felaktigheter. Med hänsyn
till att ett oenigt VGG i sitt ursprungliga yttrande inte angivit att betydande skaderisk
föreligger kan utifrån det yttrande inte göras gällande att domarens beslut var
felaktigt.
Utifrån vad ovan angetts samt att Rönning erhöll 10 min utvisning kan jag inte finna
att domarens beslut grundar sig på eller innehåller uppenbara felaktigheter.
Jag reserverar mig mot beslutet att ändra domarens beslut enl TB kap 7 § 6 p1.
Bo Nilsson

