Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2019-11-13

Disciplinnämnden (DN)

Till
Adam Ståhlberg, Nässjö IF
Bestraffning:
I en match i Juniorelitserien Södra mellan Nässjö IF – Hammarby IF 2019-11-10 blev ovan
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för olämpligt uppträdande. (Se även
DN:s ärende nr 19020 Alexandor Grenklo, Hammarby IF).
Händelseförlopp:
I matchens 71:a minut kommer en Hammarbyspelare med bollen i hög fart mot Nässjös
straffområde. Ca 2 meter från den högra frislagscirkeln får han en hård bentackling av Ståhlberg.
Tumult uppstår där flera Hammarby- och Nässjöspelare deltar. Stålberg hamnar i ett enskilt bråk
med den motståndare han tacklade där båda sliter och drar i varandra samt försöker att träffa med
slag men misslyckas. De båda håller i varandra cirka 10 sekunder, innan AD lyckas bryta deras
försök att slå varandra.
Efter domarråd och när bestraffningen fastställts till rött kort, åker Ståhlberg utan protester av
planen.
Inkommet yttrande från Adam Ståhlberg:
Ståhlberg menar att Hammarby-spelaren vid 2 tillfällen hade delat ut fula efterslängar och han
erkände efteråt att han satsade för hårt i situationen innan tumultet. Det var en solklar bentackling
som skulle bestraffas med 10 min, vilket det också gjordes direkt. Tyvärr nöjde sig inte
Hammarbyspelarna med detta utan startade ett bråk efter situationen. Stålberg kommer då in i
situationen för att försvara en medspelare som blir påhoppad. Enligt Stålberg så håller han och
motståndaren i varandra men inga slag utdelas som träffar. Han åker sedan till utvisningsbåset
och där får han sitt röda kort och lämnar då lugnt isen. Efteråt är han ångerfull för att ha satt laget
utan en spelare och ber laget om ursäkt.
DN:s beslut nummer 19019:
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 Adam Ståhlberg från bandyspel 2 matcher, 2019-11-17 Vetlanda
BK – Nässjö IF och 2019-11-24 Nässjö IF – Västerås SK.
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2019-11-24 och avser allt bandyspel
på den tävlingsnivå (Junior) där utvisningen utdelades.
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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