Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-01-30

Disciplinnämnden (DN)

Till
Fredrik Lindkvist, SBBK
Bestraffning:
I Div 2-matchen mellan SBBK – GoIF Kåre 2020-01-27 blev ovan rubricerad spelare tilldelad grov
utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
En tät och jämn match som böljade fram och tillbaka med chanser åt båda håll men rent spel. Det
står 3-1 till SBBK vid tillfället. Kåre driver spel efter högerkanten nära sargen genom nr 7 och
SBBK:s nr 2 är het men inte ful i sin iver att bryta anfallet. SBBK:s nr 2 träffar naturligtvis Kåres nr
7 på skridskorna så denne blir störd men inte fult, men Kåres nr 7 blir irriterad och sätter upp
händerna mot SBBK nr 2 och försöker dra ner denne på isen men misslyckas. Jag HD som
befinner mig 12 meter ifrån händelsen höjer handen för utvisning på Kåres nr 7 och blåser. AD1
befinner sig 3 meter ifrån händelsen och lyfter också armen i samma sekund. I samma sekund
som jag blåser så åker SBBK:s nr 11 Fredrik Lindkvist 15 meter i hög fart och sätter upp händer
och klubba i bröstet på Kåres nr 7 och trycker denne över sargen så han ramlar. Han har inte varit
inblandad i situationen tidigare överhuvudtaget utan kommer in som "tredje part".
Jag talar om för Fredrik att detta inte är Ok. Då åker han direkt till utvisningsbåset utan ett ljud.
Efter ett snabbt domarråd så konstaterar vi att vi ser detta som ett rött kort. Jag åker då till Fredrik
och förklarar hur vi ser på det inträffade och delar ut det röda kortet. Han reser sig lugnt och stilla
upp från utvisningsbänken, tackar för matchen och ber om ursäkt för det han gjort. Sedan så går
han lugnt och stilla till omklädningsrummet.
Yttrande från Fredrik Lindkvist:
Nr 7 i Kåre (Björn Höglund) attackerar Nr 2 i SBBK (Joel Susenbeth) efter situation. Susenbeth är
15 år och gör debut i startelvan på seniornivå. Nr 11 i SBBK (Fredrik Lindkvist) kommer aldrig att
acceptera det utan åker fram för att plocka bort Kåre-spelaren. Både han och Lindkvist agerar
efter situation och bör straffas på samma sätt. Avsikten hos Lindkvist är inte att skada
motståndaren men han förstärker, filmar och försöker sen åka och byta för att undvika sin egen
utvisning. Kåre-spelaren spelar vidare direkt efter sin utvisning, gör 1+1 och är på väg att vända
matchen.
Yttrande från SBBK:s lagledning:
Vi ledare under matchen anser följande bör tilläggas utöver vad domare och spelare skrivit. Det
röda kortet och grovt matchstraff är väldigt hårt dömt och att Nr 7 i GoIF Kåre uppträder mycket
osportsligt genom att både förstärka situationen, försöka gömma sig på bänken och senare i
matchen göra obsena "runk-gester" mot SBBK:s lagkapten. Vi uppfattar händelsen som att vår
spelare går helt rent på kropp, en ren stöt med sidan, dvs ingen träff alls på 7:ans skridsko. Vilket i
våra ögon helt gjorde Nr 7:s eftersläng onödig och extra provocerande, särskilt som han gjorde det
på en av våra yngsta spelare. Detta var vad vi först reagerade på från sidan. Vi gissar att vår
spelare också såg detta och i andra läget ville markera att sådana utfall var oacceptabelt, såsom
senior och mentor på isen. Hans utfall blev sedan onödig kraftfullt i och med 7:an var stillastående
och Lindkvist skynda fram i vår unge spelarens försvar.

Utvisning och matchstraff inte så mycket att diskutera kanske, men omständigheterna bör beaktas
i diskussionen kring eventuell längd på straffet.
DN:s beslut nummer 19093:
DN anser att det inträffade är ett normalt fall av grov utvisning. DN beslutar därför att, enligt RF:s
kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Fredrik Lindkvist 2 matcher, 2020-02-08 SBBK - Danmark/UNIK,
2020-02-11 Enebybergs IF – SBBK.
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2020-02-11 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, Gudmund Knutson, Lena Jonsson, Arne Eklöf och Bo
Nilsson.
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