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Disciplinnämnden (DN)

Till
Jakob Lidberg, Finspångs AIK
Bestraffning:
I en träningsmatch mellan GT/76 – Finspångs AIK 2019-10-20 blev ovan rubricerad spelare
tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp:
I matchens 78:e minut anfaller GT/76 och bollen går ut mot sargen. En GT/76-spelare jagar efter
och stoppar för att vända ur. Då kommer Lidberg i hög fart och tacklar motståndaren brutalt med
klubba och händer i ryggslutet, helt utan intention att ta bollen och utan att hänsyn till
motståndarens säkerhet. GT/76-spelaren faller till isen och har mycket ont. Han kan inte delta mer
i matchen.
Lidberg lämnar planen utan protester.
Inkommet yttrande från Staffan Pacsay, Finspångs AIK:
Klubben bestrider domarens beskrivning av händelse och motsätter sig domslutet. Klubben menar
att GT76-spelaren följer högra sidans sarg på offensiv planhalva med boll, ser Lidberg och gör en
lam vändning in mot planen. Lidberg tar några skär mot en stillastående och bollförande
motståndare, kroppskontakt uppstår där Lidberg i låg fart tacklar motståndaren utan att använda
klubba eller händer.
Lidberg lämnar planen utan kommentar för att ta sitt straff. Efter domarkonsultation så ändrar
huvuddomaren sitt beslut till grovt matchstraff, varvid domaren verbalt förklarar för honom att det
inte kommer bli något spel i seriepremiären. Därefter lämnar Lidberg arenan utan kommentar.
Hela händelseförloppet finns på film och kan fås av GT76-tränaren, Kristian Marosi, som också
bevittnat händelse och film. Vi anser härmed att Lidberg inte ska stängas av.
DN:s beslut nummer 19008:
DN:s ledamöter har tagit del av den film som Finspångs AIK hänvisar till. Utifrån denna samt
anmälan anser DN att det inträffade är ett normalfall av grov utvisning och beslutar således enligt
RF:s kap. 14 § 2 punkt 7 avstänga Jakob Lidberg från bandyspel 2 matcher; 2019-10-26 Målilla
Bandy – Finspångs AIK samt 2019-10-26 Nässjö IF – Finspångs 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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