Svenska Bandyförbundet

2019-09-27

Disciplinnämnden (DN)
Till
Juhu Liukkonen, IFK Vänersborg

Bestraffning:
I en match i Svenska Cupen elit mellan Villa BK – IFK Vänersborg 2019-09-27 blev ovan
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp:
I matchens 52:a minut (matchen spelades 2 x 30 min) anfaller en Villa-spelare straxt till höger om
mittcirkeln. Halvvägs in vänder han in mot mitten där han möter Liukkonen. Villa-spelaren försöker
gå till vänster om IFK:s spelare som då vänder upp högersidan av kroppen och tacklar Villaspelaren. Armen träffar motståndaren mot övre delen av bröstkorgen/huvudet.
Domaren menar Liukkonen inte har för avsikt att spela på bollen utan bara går in i situationen för
att tackla motståndaren. Hans bedömning är att Liukkonen därför äventyrar Villa-spelarens
säkerhet och utdömer grov matchstraff för brutalt spel.
Villa-spelaren blir skadad och deltar inte mer i matchen. Liukkonen lämnar planen utan protester.
Inkommet yttrande från Juhu Liukkonen:
Jag bromsar in för att stänga yta/åkväg för Villa Nr 91. I själva kroppskontakten med Villas Nr 91
upplever jag att jag står still och har kontroll över min kropp. Jag upplever inte att jag kommer i
någon fart vilket går att se på mina skridskor där jag bromsar tydligt eller hoppar inte för att tackla
Nr 91. Att min högersida är mot Nr 91 är för att jag bromsat tidigare och min åkväg är hemåt vilket
gör att min högersida är åt Nr 91.
Jag upplever också att Nr 91 väljer en svår väg där vi är flera i Vänersborg runt honom vilket gör
att hans yta bli liten. Eftersom vi är täta runt honom upplever jag att han slutar spela när han
märker att yta är stängd
DN:s beslut nummer 19003:
DN anser att det inträffade som ett lindrigare fall av grov utvisning och beslutar således enligt RF:s
kap. 14 § 2 punkt 7 och SBF:s tävlingsbestämmelser avstänga Juhu Liukkonen från bandyspel 1
match, 2019-09-27 IFK Vänersborg – Bollnäs GoIF.
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, Kajsa Holm-Asplund, Arne Eklöf, Lena Jonsson och Bo
Nilsson.
Bengt Arwidson har anfört jäv och deltar inte i beslutet.
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