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Disciplinnämnden (DN)

Till
Anton Palmgren-Jönsson, Skirö AIK
Bestraffning:
I en match i Svenska Cupen Ungdom mellan Skirö AIK – Derby/ÅBK 2019-10-13 blev ovan
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp:
I matchens 51:a minut (matchens spelas 2 x 30 min) får Palmgren-Jönsson frislag med längs
långsidan, ca 15 meter från kortlinjen. Han har just varit i duell med en motståndare och bägge
glider längs isen. När de stannat svingar Palmgren-Jönsson sin klubba med överdriven kraft mot
motståndaren i syfte att träffa honom. Slaget träffar dock inte spelaren utan bredvid honom.
Palmgren-Jönssons agerande utgör en stor skaderisk för motståndaren.
Inkommet yttrande från Anton Palmgren-Jönsson:
Palmgren-Jönsson anger i sitt yttrande att beskrivningen av händelseförloppet överensstämmer
med hans uppfattning av det inträffade. Han vill dock komplettera händelseförloppet och menar att
han provocerats av motståndaren som sparkar med sin skridsko mot höft och knä och träffar lätt.
Palmgren-Jönsson svingade klubban då han ville "ge igen". Han inser att detta var fel och ångrar
sitt agerande.
DN:s beslut nummer 19006:
DN anser att det inträffade är ett normalfall av grov utvisning. Oavsett om slaget träffar eller ej är
det att betrakta som en fullbordad handling (Spelregler för bandy, regel 16.7b). DN beslutar
således enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7 avstänga Anton Palmgren-Jönsson från bandyspel två
matcher i Svenska Cupen Ungdom, 2019-10-26 Skirö AIK – Höjden/Mölndal och 2019-10-26
Helenelunds IK - Skirö AIK.
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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