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Disciplinnämnden (DN)
Till
Philip Lindqvist, Vetlanda BK

Bestraffning:
I en träningsmatch mellan Vetlanda BK–Åby/Tjureda IF 2019-09-29 blev ovan rubricerad spelare
tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp:
I matchens 44:e min blir det en situation vid Åby/Tjuredas mål. Lindqvist tacklar en motståndare
med en brutal och våldsam crosschecking över bröst och hals. Spelaren blir liggande på sidan av
isen. Lindqvist blev provocerad innan förseelsen. Efter samråd tar domarna ett beslut om ett rött
kort (grovt matchstraff).
Motståndaren får vård och kan ej deltaga i andra halvlek.
Lindqvist lämnar planen utan att protestera.
Kompletterande uppgifter från domare:
Den provokation som nämns i anmälan bestod i den straffsituation som Lindqvist och Åbyspelaren var inblandad i men som inte ledde till straff. Åbyspelaren hade spelat tufft hela halvleken
vilket troligen ytterligare ökade på Lindqvists frustration när han inte fick straff.
Ingen domare, vare sig HD eller AD, meddelade Lindqvist personligen att han fått rött kort utan det
meddelade man lagledaren som sen förmedlade detta till Lindqvist i omklädningsrummet under
halvtidspausen.
Inkommet yttrande från Philip Lindqvist:
Lindqvist uppger att han får en passning när han åker in i straffområdet. Precis när han ska ta
emot passningen kommer en motståndare och tacklar honom ”blind-side” mot huvudet. Lindqvist
menar att det var en solklar straff. När domaren inte blåser straff blir han frustrerad, ställer sig upp
och knuffar motståndaren i bröstet med händerna. Motståndaren faller och, enligt Lindqvist,
förstärker situationen. Domaren blåser för halvtid och Lindqvist räknar med en tio-minuter
utvisning. I pausen meddelar dock lagledaren att det blev matchstraff, grov utvisning.
DN:s beslut nummer 19004:
DN anser att det inträffade normalt sett är att beteckna som övervåld men då spelaren enligt
domarna blev provocerad alldeles innan förseelsen utgår straffreducering med 1 match och
beslutar således enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7 avstänga Philip Lindqvist från bandyspel 2
matcher, 2019-09-29 Nässjö IF - Katrineholm Bandy (enl utlåningsavtal mellan Vetlanda BK och
Nässjö IF) samt 2019-10-03 IFK Vänersborg – Vetlanda 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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