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Disciplinnämnden (DN)

Till
Teemu Määttä, IK Sirius
Bestraffning:
I elitseriematchen herr mellan IK Sirius – Broberg/Söderhamn 2019-11-08 blev ovan rubricerad
spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp:
I 83:e minuten startar Sirius ett anfall genom Määttä som transporterar ut bollen mot vänsterkanten innan han passar den upp i banan längs sargen. Bollen studsar ifrån medspelaren som ska
ta emot passet. En motståndare kommer i hög fart och tar bollen och åker i offensiv riktning.
Samtidigt har Määttä fortsatt upp i plan och kommer med hög fart mot honom och sätter in en
tackling.
Efter överläggning bedömer domaren att denna tackling måste ses som brutal och klart äventyrar
motståndarens säkerhet och att Määttä hade möjlighet att undvika tacklingen genom att inte
fullfölja sin åkväg på det sätt som han gör. Määttä får rött kort och lämnar planen utan protester.
Inkommet yttrande från Teemu Määttä:
Jag driver bollen och försöker runda motståndaren men inser att ytan vid sarg är för liten. Då
försöker jag väggspela med en medspelare och lägger bollen via sarg. Jag ökar farten med
blicken på bollen. Ser att medspelaren missar bollen så jag ändrar riktning mot boll och ser
samtidigt en motståndare som också åker mot boll. Avståndet är ca 10 m mellan oss. Jag börjar
bromsa så hårt jag kan med den farten, men sekunden efter krockar vi. Jag har ingen som helst
avsikt att tackla eller skada motspelaren. Efter krocken kollar jag direkt hur det är med honom.
(Määtä bifogar 13 bilder som visar incidenten)
Inkommet yttrande Supervisor Håkan Brolin:
Tyvärr ser jag inte hela situationen direkt på plats. Min blick var vänd mot HD för att kolla hans
åkmönster vid spelvändning. När jag lyfter blicken mot spelet ser jag en Brobergs-spelare i luften
och förstår att det hänt något. I mitt block noterar jag ”82:10 Krock” eftersom jag misstänker att det
hänt något och att det kan bli aktuellt att granska i efterhand. Någon sekund senare blåses spelet
av då Brobergsspelaren ligger skadad.
Min placering under matchen är på huvudläktaren rakt mittemot händelsen, kameran står i höjd
med mittlinjen.
DN:s beslut nummer 19016:
DN:s ledamöter har tagit del av inkomna yttranden, de bilder som bifogats samt den filmsekvens
som visar incidenten. Med detta som bakgrund anser nämnden att det inträffade är ett lindrigare
fall av grov utvisning, en brutal tackling där Määttä har skyldighet att kontrollera sin kropp och sina
rörelser. DN beslutar således enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7 avstänga Teemu Määttä från
bandyspel en match, 2019-11-13 IFK Vänersborg – IK Sirius.

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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