Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2019-11-13

Disciplinnämnden (DN)

Till
Gustav Mattsson, TB Västerås
Bestraffning:
I den allsvenska matchen mellan TB Västerås – Gripen/Trollhättan BK 2019-11-10 blev ovan
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp:
I matchens 29:e minut driver Mattsson bollen på vänsterkanten upp mot Gripens hörnflagga. Båda
spelarna, Mattsson och motståndaren kämpar om bollen och båda sliter och drar i varandra men
inte så att det är ojust spel utan det är kamp om bollen. Bollen går via Gripenspelaren ut till hörna.
HD befinner sig ganska nära situationen och ser hur Mattsson blir irriterad på motståndaren och
utdelar ett brutalt slag mot hjälmen på Gripenspelaren som ramlar på isen. Efter domarråd visar
HD det röda kortet. Mattsson åker lugn av planen utan protester.
Inkommet yttrande från Gustav Mattsson:
Jag delar till viss del domarens syn på händelsen. Det är en kamp där motståndaren drar i mig
samt håller fast min klubba. Min avsikt är inte att slå motståndaren utan jag försöker markera med
en enklare knuff och komma loss från situationen. Samtidigt så drar Gripen-spelaren i min klubba
så jag faller framåt.
Som sagt, det är en kamp där bägge drar i varandra och jag är uppe med ena handen i
nacke/bakhuvud på motståndaren för att putta bort honom samt komma loss.
Jag delar dock inte domarens syn på ”brutalt slag”. Att jag, som tappar balansen, ska kunna utdela
ett ”brutalt slag” är inte möjligt. Det blir snarare en knuff för att komma loss som hamna för högt
upp, dvs huvudhöjd, när jag tappar balansen i mitt försök att komma fri.
DN:s beslut nummer 19021:
DN anser att det inträffade är ett normalfall av grov utvisning vilket vanligtvis renderar två
matchers avstängning. En försvårande omständighet för Mattsson är den avstängning han ådrog
sig säsongen 2018/19, se DN:s beslut 18119. DN beslutar således att, enligt RF:s kap. 14 § 2
punkt 7, stänga av Gustav Mattsson 3 matcher, 2019-11-16 IFK Kungälv – TB Västerås, 2019-1123 TB Västerås – Skutskärs IF samt 2019-11-24 TB Västerås – UNIK Bandy.
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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Disciplinnämnden

Bengt Arwidson, ordförande
Vid protokollet
Johan Olvegård
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