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Disciplinnämnden (DN)

Till
Oskar Persson, Sandvikens AIK
Bestraffning:
I en matchen Juniorelit Norra mellan Falu BS – Sandvikens AIK 2019-11-05 blev ovan rubricerad
spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp:
I den 39:e matchminuten anfaller Falun. En Falu-spelare driver den framåt i höjd med utvisningsbåsen någon meter in på spelplanen. I samband med att han passerar mittlinjen gör han en
dragning för att ta sig förbi Persson som möter upp snett inifrån planen i hög fart och bentacklar
motståndaren i samband med att denne försöker passera. Kollisionen blir våldsam och äventyrar
Falu-spelarens säkerhet. Han faller och blir liggande men kan efter en stund resa sig för egen
maskin och spelar även vidare i matchen.
Persson hade inte varit utvisad tidigare i matchen och uppträdde på ett bra sätt i samband med
utvisningen. Han lämnade spelplanen utan protester.
Inkommet yttrande från Oskar Persson:
Persson anger att han kommer in med höger axeln mot motståndaren och träffar med höften
framifrån, inte med benet. Han hade ingen avsikt att skada honom utan ville sätta stopp för
bollhållaren. Han accepteraren 10 minuters utvisning men upplever att matchstraffet var för hårt
dömt.
Inkommet yttrande från Ola Grönberg ledare:
Från min position på läktaren upplevde jag att det blev en kollision mellan två spelare. Som jag
bedömer det sätter Person åt motståndaren med sidan av kroppen, typ höften och falu-spelaren
faller till isen och blir liggande.
Föreningen accepterar det straff som Oscar Persson blir tilldelad. Han var väldigt ångerfull efter
matchen.
DN:s beslut nummer 19014:
DN anser att det inträffade är ett normalfall av grov utvisning och beslutar således enligt RF:s kap.
14 § 2 punkt 7 avstänga Oskar Persson från bandyspel 2 matcher, 2019-11-10 Ljusdals BKSandvikens AIK och 2019-11-15 Edsbyns IF – Sandvikens AIK.
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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