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Disciplinnämnden (DN)
Till
Elliot Trygg, IFK Vänersborg

Bestraffning:
I en match i Vänercupen P17 mellan IFK Vänersborg – Villa BK 2019-09-20 blev ovan rubricerad
spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för olämpligt uppträdande.
Händelseförlopp:
I matchens 58:e minut (matchens spelades 2x30 min) kvitterar Villa BK till 2-2. Trygg, tillsammans
med en försvarare, menade att det var en klar off-side och skrek detta och åkte mot HD som hade
armen utsträckt för att signalera för mål. Trygg slår mot domarens arm men om det var ett
medvetet slag eller ett olyckligt resultat av att han ville markera sitt missnöje mot domslutet kan
domaren inte avgöra. Trygg får dock rött kort för förseelsen och Vänersborgsledarna ropar till sig
Trygg som lämnar banan utan protester.
Inkommet yttrande från Elliot Trygg:
Vid 2-1 ställning i ett helt avgörande slutläge mot Villa, i en öppningsmatch som vi vet är
avgörande för hela turneringens resultat, trycker vi upp laget för att få deras spelare i offside. Villa
slår en lyra och två spelare befinner sig i tydlig offside, både bollmottagare vid sarg som tar ner
bollen och spelaren centralt i straffområdet som får målpassningen. Som målvakt ser jag
situationen helt tydligt precis som vår libero som skapar offside-situationen. Detta gör att både jag
och vår libero blir upprörda när vi ser att domaren inte reagerar på offsiden utan godkänner målet.
Detta gör att jag blir väldigt frustrerad och börjar ropa mot huvuddomaren för att få uppmärksamhet, samt viftar med mina armar i frustration för att försöka visa vad jag menar. Jag hade
absolut ingen avsikt att träffa domaren. Jag hade inte min blick riktad mot domaren i själva
rörelsen och slog inte medvetet mot domarens hand, utan råkade av misstag träffa handen. Jag är
ledsen och medveten om vad jag gjort och jag vet själv om att detta inte är ok.
Inkommet yttrande från ledare, IFK Vänersborg:
Från ledarbänken uppfattar vi en solklar offside-situation som också stärks av att en Villa-ledare
medger offsiden efter att de gjort kvitteringen 2-2. Vi ser vår målvakt och libero försöka påkalla
huvuddomarens uppmärksamhet för det som precis hänt. Sedan går det väldigt fort och
huvuddomaren först utdelar en olämplig utvisning för vår målvakt och därefter ser vi domaren
försöker ta upp röda kortet ur bröstfickan. Då vi ser kortet och tecknet för matchstraff ropar vi
snabbt in Elliot som kommer direkt utan protest, och går in i omklädningsrummet helt lugnt utan att
föra liv omkring sig.
DN:s beslut nummer 19001:
DN anser det inträffade, att Trygg attackerar domaren både verbalt och fysiskt, vara ett fall av grov
utvisning som vanligtvis ger 3 minst matchers avstängning. Med hänsyn till Tryggs ålder reduceras
dock avstängningen med en match. DN beslutar således enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7 stänga av
Elliot Trygg från bandyspel 2 nästföljande matcher i Vänercupen. I och med att matcherna redan
är spelade och Trygg inte deltog i dessa, är avstängningen avtjänad.
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, Kajsa Holm Asplund och Bo
Nilsson.
Bengt Arwidsson närvarade ej vid beslutet.
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