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2019-09-25

Disciplinnämnden (DN)
Till
Anton Momqvist, IFK Rättvik

Bestraffning:
I en match Svenska Cupen P 19 mellan IFK Rättvik–Edsbyns IF 2019-09-23 blev ovan rubricerad
spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp:
I matchens 22:a minut anfaller Edsbyn. I höjd med straffområdet ”blindside”-tacklar Momqvist
motståndaren med arm/armbåge mot huvudet i höjd med örat. Tacklingen är brutal och äventyrar
spelarens säkerhet. Motståndaren blir liggande kvar på isen men kan senare resa sig upp på egen
hand.
Momqvist lämnar planen utan protester.
Inkommet yttrande från Anton Momqvist:
”För mig var det bara som om att jag åkte (ingen arm mot huvudet) in i honom och att vi kom i fel
åkning båda två och att det var mening att ta kroppen och inte bara huvudet. Annars var det bara
att acceptera domslutet.”
DN:s beslut nummer 19002:
DN anser att Momqvists tackling, blind-side mot huvudet, är en mycket allvarlig förseelse som
ligger över normalfallet av grov utvisning. DN beslutar således enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7 att
avstänga Anton Momqvist i 3 matcher. Under utredningens gång har Momqvist varit avstängd 1
match 2019-09-24 Ljusdals BK – IFK Rättvik. Således är Momqvist avstängd i de två följande cupmatcherna, 2019-09-29 IFK Rättvik – Bollnäs GoIF samt 2019-10-06 IFK Rättvik – Ljusdals BK.
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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