Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-01-17

Disciplinnämnden (DN)

Till
Christian Frohm, AIK
Bakgrund:
Efter elitseriematchen mellan AIK – Frillesås BK 2020-01-15 lämnar Frillesås BK in en protest mot
en situation i den 61:a matchminuten. DN beslutar överlämna ärendet till VGG för utlåtande.
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
Spelare i AIK nr.97 Christian Frohm tacklar spelare i Frillesås BK nr.20 Mattias Johansson
blindside vilket medför stor risk för hjärnskakning. Ingen åtgärd från domare. Vi anser tacklingen
respektlös och avsiktlig. Christian Frohm har endast i avsikt att tackla med armbågen, densamma
träffar Mattias Johansson på huvudets högra sida.
Mattias Johansson har smärtor i nacke och är allmänt mörbultad dagen efter. Händelsen sker i
matchminut 61.00
Utlåtande från VGG:
VGG:s samlade bedömning är att AIK-spelaren Frohm tacklar på ett sådant sätt att det äventyrar
motståndarens säkerhet och att betydande skaderisk föreligger.
VGG:s råd till DN är att fortsätta utreda ärendet.
Yttrande från Christian Frohm:
Frillesås spelare nr20 bryter bollen av AIK-spelare nr50. I detta läge har jag en åkning mot eget
mål och har som avsikt att så snabbt som möjligt ta bollen eller försvara vårt egna mål. Just i det
ögonblicket kommer HD Broberg i vägen mellan mig och bollen så jag måste koncentrera mig på
att ta mig förbi honom i första hand. I samma ögonblick väljer nr20 i Frillesås att ändra sin
åkriktning. Vilket kommer göra att jag och den spelare kolliderar vilket jag inte uppfattar direkt pga
att HD Broberg är i vägen.
När jag väl ser nr20 i Frillesås gör jag allt i min makt, på den korta stund man har att reagera, för
att kontakt inte ska ske. I detta fall tar min axel, och inte armbåge som protesten avser, olyckligt
på spelaren men har ingen som helst avsikt att tackla och än mindre att skada spelaren.
Armbågen som kommer upp är efter kontakt då jag ska kunna hålla balansen.
För att sammanfatta.
Jag har en åkning på väg hem mot eget mål, Frillesås nr20 svänger in i min åkbana, och jag gör
allt för att kontakt inte ska ske, utan att sätta upp armar mot honom.
Yttrande från HD:
Min uppfattning av händelsen under matchen är att Mattias Johansson bryter ett AIK-anfall. Bollen
går snett in i banan och jag följer bollen och jag uppfattar ej Christian Frohm som kommer bakom
min rygg. Ser i ögonvrån någon sorts kollision men gör bedömningen där och då att låta spelet
fortgå.

Efter att ha sett det medföljande videoklippet i slowmotion och uppförstorat kan jag uppfatta en
viss rörelse från Christian Frohms arm/armbåge. Har ej någon uppfattning om den är avsiktlig eller
ej. Uppfattar även en riktningsförändring från Christian Frohm för att undvika en direkt kollision.
Yttrande från supervisor, Bo Bjordahl:
Jag befinner mig på motsatta långsidan där händelsen inträffar, ungefär 70 meter är avståndet.
Det jag ser är att en AIK spelare och en Frillesås spelare kör ihop en bit in på AIK:s planhalva, jag
kan inte bedöma exakt vad som händer från min position just då.
DN:s beslut nummer 19083:
DN:s ledamöter har tagit del av samtliga yttranden samt en filmsekvens av händelsen. Med stöd
av detta och VGG:s bedömning att tacklingen i huvudhöjd äventyrar den andre spelarens säkerhet
och att betydande skaderisk föreligger, beslutar DN att, enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7 och SBF:s
Tävlingsbestämmelser bilaga 11, stänga av Christian Frohm 3 matcher, 2020-01-17 Västerås SK
– AIK, 2020-01-31 IK Sirius – AIK samt 2020-02-02 AIK – Broberg/Söderhamn IF.
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2020-02-02 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, Gudmund Knutson, Lena Jonsson, Arne Eklöf och Bo
Nilsson.
Svenska Bandyförbundet
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