Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-01-02

Disciplinnämnden (DN)

Till
Robin Folkesson, Örebro SK
Bestraffning:
I en allsvensk match mellan Örebro SK – TB Västerås 2019-12-29 blev ovan rubricerad spelare
tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp:
I matchminut 84 kommer ÖSK in i straffområdet på vänster sidan men man tappar bollen utan att
avsluta anfallet. TB vinner bollen och vill kontra snabbt och en TB-spelaren ska ta emot en
passning från en medspelare men bollen studsar över hans klubba. Folkesson har glidit med i
anfallet och läser av bollbanan. För att stoppa kontringen gör han sig redo att tackla och vänder in
vänster sidan av kroppen och höften för att tackla motståndaren. Tacklingen är brutal men inte
gjord med överdriven kraft men äventyrar dock motspelarens säkerhet. Folkessons höft tar i
magen och i midjan på höger sidan på TB-spelaren.
Folkesson eskorteras först till utvisningsbänken. HD tar ett domarråd med AD 2, båda är överens
om att tacklingen är brutal och äventyras motspelarens säkerhet. Det röda kortet visas och
Folkesson visar irritation över beslutet och har lätta protester till HD. Även AD får ta del av lätta
protester och irritation från Folkesson när han eskorteras av från isen och in till omklädningsrummet.
Yttrande från Robin Folkesson:
Först vill jag beklaga det inträffade. Jag delar inte domarens uppfattning att det var en brutal
tackling. Jag stod i det närmaste still på isen när nr 7 i Tillberga kom emot mig i hög fart för att
fånga upp en passning och starta en kontring. Han hade blicken helt fäst på bollen och såg inte att
jag stod i vägen. Jag vände sidan till för själv undvika skador på magen och bröstkorgen. Jag kan
ju inte gärna försvinna eller gå upp i rök i en sådan situation. Det hade varit annorlunda om jag
tagit ett par skridskoskär emot honom vilket jag inte gjorde. Jag anser att det inträffade är en ren
olyckshändelse.
Jag vill också påpeka att jag är betydligt större och kraftigare än nr 7 i Tillberga vilket förstärker
effekten av det inträffade till min nackdel. Nr 7 i Tillberga fick inga skador utan ”tappade luften”,
hämtade sig snabbt och kunde fortsätta spela matchens sista minuter vilket understryker det
riktiga i min beskrivning av händelsen.
Yttrande från Supervisor Olle Modin:
N27 i TB ska ta emot en passning centralt i banan och bollen kommer snett bakifrån. I farten
vänder han sig något bakåt för att se bollen som dock missar klubban och går upp i plan till en
Örebrospelare. I samma moment som TB-spelaren vänder sig om för att ta passningen åker
Folkesson med kraft och vänd med ryggen åt motståndaren rakt in i överkroppen på TB-spelaren.
Han har därmed ingen kontroll över den tackling som utdelas och i mina ögon äventyras TBspelarens säkerhet. Nr 7 skadas och spelar inte mera i matchen. Domarna beslutar efter
domarråd om Grov utvisning för brutalt spel. Det beslutet anser jag som Supervisor är korrekt.

DN:s beslut nummer 19066:
DN:s ledamöter har tagit del av inkomna yttrande samt den filmsekvens som visar situationen och
anser att det inträffade är ett normalfall av grov utvisning. DN beslutar således att, enligt RF:s kap.
14 § 2 punkt 7, stänga av Robin Folkesson 2 matcher, 2020-01-04 Nässjö IF – Örebro SK och
2020-01-11 Örebro SK – Borlänge Bandy.
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2020-01-11 och avser allt bandyspel
på seniornivå.
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, Kajsa Holm-Asplund, Lena Jonsson, Arne Eklöf och Bo
Nilsson.
Gudmund Knutson har anfört jäv och deltar inte i beslutet.
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Bengt Arwidson, ordförande
Vid protokollet
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