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Disciplinnämnden (DN)

Till
Viktor Uhlin, IFK Kungälv
Bestraffning:
I den Allsvenska matchen mellan Katrineholm Bandy – IFK Kungälv 2019-11-02 blev ovan
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp:
I matchens 87:e minut anfaller för Katrineholm. Domaren noterar Uhlin och en Katrineholmsspelare knuffas och håller i varandra. Situationen eskalerar och slutar med att Uhlin håller klubban
med båda händerna och kör den nedre delen av klubban i magen på motståndaren som faller till
isen. Domaren blåser av och ger Uhlin rött kort. Han lämnar planen utan protester.
Katrineholmsspelaren kan fullfölja matchen.
Kompletterande uppgifter från HD:
Uhlin utdelade en sk ”spearing” med klubbspetsen, dvs inget slag.
Inkommet yttrande från Viktor Uhlin:
Det som händer innan i 87:e är att vi har ett anfall och jag ligger till höger om bollförande spelare,
beredd på en passning. Min medspelare väljer dock att utmana centralt och får då en bentackling
som domarna ej blåser för. Bollen hamnar bakom mig och jag krockar med en motståndare och
HD markerar ”spela vidare”. Jag får ett slag i ryggen av KSK-spelaren innan jag vänder upp
tillbaka mot honom och drar honom i magen med klubban mot mig, dvs en hakning. Det var inget
slag då jag håller armarna intill kroppen hela tiden. Då kastar sig KSK-spelaren ner och skriker
högt, tid 84:30. 84:43 är han åter fullt spelduglig. KSK får en omställning och tar sig till halva
banan innan HD blåser av.
Jag upplever att det är linjedomaren som tar mitt matchstraff och inte HD. Linjemannen har inte
blicken riktad åt mitt håll när spelsekvensen pågår och kan omöjligt avgöra om det är utvisning.
HD ser hela tiden på situationen så varför fick spelet fortgå så länge innan han blåser?
Uhlin har till sitt yttrande bifogat 5 bilder som visar situationen.
DN:s beslut nummer 19010:
DN anser att det inträffade är ett allvarligare fall av grov utvisning. DN:s bedömning är, utifrån
bilder från situationen, att HD har full kontroll. Dessutom träffar spearingen i magtrakten vilket
innebär att Uhlin utsätter sin motspelare för en betydande skaderisk. DN beslutar således enligt
RF:s kap. 14 § 2 punkt 7 avstänga Viktor Uhlin från bandyspel 3 matcher, 2019-11-09 Lidköpings
AIK – IFK Kungälv, 2019-11-16 IFK Kungälv – TB Västerås samt 2019-11-23 IFK Kungälv – Kalix
Bandy.
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, Lena Jonsson och Kajsa Holm-Asplund.
Bengt Arwidson, Bo Nilsson och Arne Eklöf har anfört jäv.
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