Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-01-17

Disciplinnämnden (DN)

Till
Martin Landström, Västerås SK
Bakgrund:
Efter elitseriematchen mellan IFK Vänersborg – Västerås SK 2020-01-15 protesterade IFK
Vänersborg mot en situation i matchen. DN beslöt överlämna ärende till VGG för utlåtande.
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
Landström tacklar IFK Vänersborgs spelare nr 79 i matchminut 90:09 där Landström vänder
ryggen till. Det ser ut som om att han lättar/hoppar upp från isen rakt mot IFK:s nr 79 när han
tacklar. Det finns ingen tanke från Landström att försöka ta bollen och istället gör en mycket
våldsam tackling där han bromsar in och trycker ut sin rygg och rumpa för att tackla nr 79 i
Vänersborg.
På TV-bilderna står inte domaren långt därifrån men blåser inte ens utvisning eller frislag i det här
läget.
Landström satsar medvetet endast på spelaren i Vänersborg och IFK Vänersborg anser att det är
en stor risk för spelarens hälsa.
Utlåtande från VGG:
VGG:s samlade bedömning är att VSK-spelaren Landström utför en tackling som äventyrar
motståndarens säkerhet och att betydande skaderisk föreligger.
VGG:s råd till DN är att fortsätta utreda ärendet.
Yttrande från HD Jacob Sulasalmi:
I matchens 90;e spelminut vänder IFK Vänersborgs spelare Robin Örhlund upp mot mittlinjen på
egen planhalva med bollen. Västerås SK Martin Landström åker mot Robin och vänder upp
baksidan/rumpan mot honom. Detta i syfte att stoppa Robin. Enligt min bedömning sker händelsen
i relativt låg hastighet och Martin träffar framsidan på Robin i hans färdriktning. Jag befinner mig
relativt nära situationen och bedömer det som att Martin genomför en tillåten kroppstackling. Detta
genom att han träffar Robin med stora delar av sin kropp och i relativt låg hastighet. Dessutom
genomförs tacklingen i Robins färdriktning och träffar stora delar av Robins kropp. Enligt min
bedömning under matchen gör Martin inget anspråk på att skada Robin. Martin gör heller inget
anspråk att spela på bollen.
Robin får ledas av planen och det är oklart vad som blev konsekvensen för hans del.
När jag i efterhand har granskat situationen med hjälp av inspelningen. Gör jag bedömningen att
frislag och 10 minuters utvisning för ojust tackling hade varit tillämpbart.
Yttrande från supervisor, Thomas Hofling:
Från min position mellan lagledarbänkarna har jag en väldigt klar bild av vad som hände. Jag ser
händelsen som jag bedömer att Öhrlund ej har hög fart in I situationen där Landström bromsar
upp och då nästan stillaståendes med ryggen emot Öhrlund, böjer sig Landström framåt och
trycker till Öhrlund med baken som faller baklänges.

Min bedömning som ser situationen väldigt tydligt från sidan, är av arten att Landström skall
bestraffas med 10 min för ojust tackling. Enligt min bedömning äventyrades inte Öhrlund säkerhet
genom Landströms agerande.
Yttrande från Martin Landström:
Jag går upp och tar sväng på Robin i styrningen och tar åkningen i samma spelriktning som
Robin, jag läser att han väljer att gå innanför mig och bromsar därmed upp. Då vi har samma
spelriktning ter det sig helt naturligt att Robin åker in i min rumpa/rygg med hela sin kropp. När
kontakten sker har jag bromsat in och står med båda skridskorna på isen, vilket är tydligt på tvbilderna. Jag har ingen intention att skada utan den intention jag har är att försvara och stänga
ytan, min intention bevisas då jag direkt efter kontakten går på andrabollen. Det hela sker i relativt
låg fart där jag hinner läsa att Robin ska innanför och försvarar. Jag och Robin hinner få
ögonkontakt vilket jag upplever innebär att det inte sker från ”blindside” och kontakten sker under
schyssta villkor.
Yttrande från Ted Andersson, ledare Västerås SK:
Vi vill att man skall ta hänsyn till Martins historik som spelare då han aldrig fått rött kort i en match
och att han har väldigt sparsamt med utvisningsminuter. Vi har även tagit del av yttrande från
supervisor Thomas Hofling och Jacob Sulasalmi, där Jacob dessutom har sett matchen i
efterhand, där båda gör samma bedömning att det är frislag och 10 minuters utvisning.”
DN:s beslut nummer 19084:
DN:s ledamöter har tagit del av samtliga yttranden samt en filmsekvens av händelsen. Med stöd
av detta och VGG:s bedömning att tacklingen 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 Martin Landström 2 matcher, 2020-01-17 Västerås SK
AIK och 2020-01-29 Frillesås BK – Västerås SK.
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2020-01-29 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 Gudmund Knutson, Lena Jonsson, Arne Eklöf och Bo Nilsson.
Bengt Arwidson har anfört jäv och delat inte i beslutet.
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