Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2019-11-19

Disciplinnämnden (DN)

Till
Adam Söderlund, Västerås SK
Bestraffning:
I en match i Juniorelitserien mellan Västerås SK – IFK Motala 2019-11-17 blev ovan rubricerad
spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp:
I matchens 29:e minut passerar en Motalaspelare med bollen över mittlinjen på vänsterkanten.
Ca 20m in på offensiv planhalva får han en brutal tackling i form av höft/bentackling av Söderlund
som trots att han har tid och möjlighet att undvika kollisionen genom att ändra åkväg, väljer han att
ta flera skär i riktning rakt fram mot motspelaren innan tacklingen utdelas.
Motalaspelaren skadas i samband med tacklingen och tvingas utgå.
Inkommet yttrande från Adam Söderlund:
Jag och motståndaren har hög fart, jag som försvarare vill ta bollen från honom, för att undvika
krock så viker jag av i sista stund men tyvärr åt samma håll som Motala-spelaren, jag tappar även
skäret. Jag hade inte för avsikt att köra på honom utan var ute efter att stoppa bollen.
Inkommet yttrande från Västerås tränare, Jonas Thunberg:
Båda spelarna har hög fart och ser varandra, båda spelarna ser ut att vicka lite åt båda hållen för
att undvika kollision och i sista sekund vika av åt samma håll bort från sargen, därmed är
kollisionen oundviklig. Det såg inte avsiktligt ut utan mer som en olycklig krock där Motalas spelare
blir liggande på isen och vår spelare åker till utvisnings-båset. Vi har full förståelse för att domaren
tar fram det röda kortet i situationen då målet är att stävja, framför allt, huvudskador.
DN:s beslut nummer 19025:
DN anser att det inträffade är ett normalfall av grov utvisning och beslutar således att, enligt RF:s
kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Adam Söderlund 2 matcher, 2019-11-24 Nässjö IF – Västerås SK
och 2019-12-01 Västerås SK – IFK Vänersborg.
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2019-12-01 och avser allt bandyspel
på den tävlingsnivå (Junior) 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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