Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2019-11-25

Disciplinnämnden (DN)

Till
Anton Palmgren-Jönsson, Skirö AIK
Bestraffning:
I en match i Ungdomsallsvenskan mellan Skirö AIK – Karlstad Bandy 2019-11-23 blev ovan
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp:
I matchens 76:e minut åker en Karlstadspelare med bollen på mittplan med riktning mot offensivt
mål. Palmgren-Jönsson kommer in från blind sida, med hög fart och tacklar motståndaren på hans
högra sida. Palmgren-Jönsson tacklar spelaren med axeln mot huvudet och äventyrar sin
motspelarens säkerhet.
I samband med tacklingen får Karlstadspelaren en sårskada mellan ögonbrynen och blöder
kraftigt. Spelaren får sedan utgå och kommer inte tillbaka i spel under matchen.
Palmgren-Jönsson lämnade planen utan protest.
Inkommet yttrande från Anton Palmgren-Jönsson:
Händelseförloppet som finns beskrivet i domarens anmälan överensstämmer med min upplevelse
av den inträffade händelsen.
DN:s beslut nummer 19028:
DN anser att ”blindside”-tacklingar mot huvudet alltid innebär en stor risk för skador och är ett
allvarligt fall av grov utvisning. I detta fall ledde det dessutom till att blodvite uppstod och
motståndaren fick avstå från fortsatt spel. En allvarligare förseelse än normalfallet betyder
vanligtvis tre matchers avstängning men då detta är Anton Palmgren-Jönssons andra grova
utvisning denna säsong (se DN:s beslut 19006), utökas avstängningstiden med en match. DN
beslutar således att, enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Anton Palmgren-Jönsson fyra
matcher, 2019-12-01 Surte BK - Skirö AIK, 2019-12-07 Skirö AIK – Sunvära/Frillesås, 2019-12-14
Skirö AIK – IFK Kungälv samt 2019-12-21 Skirö AIK – Mölndal/Höjden.
Avstängningen avser allt bandyspel och gäller från och med beslutsdatum till och med 2019-1221.
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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