Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2019-11-12

Disciplinnämnden (DN)

Till
Lucas Wahlgren, Jönköping Bandy IF
Bestraffning:
I en match i Div 1 Södra mellan Borgia/Norrköping – Jönköping Bandy IF 2019-11-08 blev ovan
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp:
I matchens 65:e minut anfaller Jönköping och Wahlgren hamnar i en närkamp med en av Borgias
försvarare i Borgias straffområde. I närkampen fastnar Wahlgren med sin klubba i Borgiaspelaren. Wahlgren rycker loss klubban varefter han utdelar ett slag med den på motståndarens
lår med sådan kraft att denne faller till isen. Borgias spelare är dock redan ur balans vilket
beskriver hur hårt slagets kraft egentligen var.
AD2 blåser av spelet och beskriver incidenten för HD som visar det röda kortet. Wahlgren lämnar
banan utan protester.
Inkommet yttrande från Lucas Wahlgren:
Wahlgren åker på en lyrboll med en Borgiaspelare vid sin sida. Motståndaren tar tag i hans klubba
och håller fast den innan bollen kommer fram till situationen. Wahlgren försöker rycka loss sin
klubba, men misslyckas. I denna situation trillar (alternativt lägger sig) Borgiaspelaren men håller
fast i Wahlgrens klubba som fortsätter att försöka rycka loss den. När Borgiaspelaren slutligen
släpper klubban blir Wahlgrens försök att rycka loss klubban till en rörelse som kan liknas vid ett
slag. Kraften i slaget som träffar Borgiaspelaren måste varit tämligen lågt.
DN:s beslut nummer 19015:
DN anser att Wahlgren riktat ett brutalt slag med klubba och träffat motspelarens lår. Nämnden
betraktar det inträffade är ett normalfall av grov utvisning. DN beslutar således enligt RF:s kap. 14
§ 2 punkt 7 avstänga Lucas Wahlgren från bandyspel 2 matcher, 2019-11-17 Derby/Linköping –
Jönköping Bandy och 2019-11-24 Jönköping Bandy – Oskarshamns BS.
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2019-11-24 och avser allt bandyspel
på den tävlingsnivå (Senior) där utvisningen utdelades.
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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