Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2019-11-28

Disciplinnämnden (DN)

Till
Adam Eskilsson, Jönköping Bandy
Bestraffning:
I en match i Div 1 Södra mellan Jönköping Bandy – Oskarshamn BS 2019-11-24 blev ovan
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp:
I matchens 85:e minut driver en Oskarhamnsspelare med hög fart bollen upp mot Jönköpings
planhalva. När han närmar sig straffområdet kommer Eskilsson med full kraft och tacklar
motståndaren snett framifrån brutalt och utan tanke på skaderisken eller försök att ta bollen.
Tacklingen träffar Oskarhamnsspelarens vänster höft/ben så att han handlöst faller i isen.
Eskilsson sig direkt ut mot utvisningsbåset. Efter domarsamråd beslutas att Eskilsson med denna
brutala tackling uppsåtligen och utan att ens försöka fokusera på bollen äventyrar spelarens
säkerhet.
Eskilsson får rött kort och lämnar planen utan protest.
Inkommet yttrande från Adam Eskilsson:
Vi påtala några felaktigheter från domaren ovan. Bollen är inom spelhåll när det är den bollförande
spelaren som tacklas.
Allt inleds med att en motståndare tillåts att spela igång ett frislag 15 m uppåt i planen i förhållande
till var frislaget döms, dessutom bakom vår spelare. Det ser inte ut som att bollen ens spelas
igång, han bara åker iväg med bollen vilket innebär att all Jönköpingsspelare hamnar i fel
positioner. När Oskarshamns-spelaren kommer fram mot Eskilsson så gör han en
sidledsförflyttning och försöker gå på sidan om honom. Eskilsson kommer glidande upp mot
situationen, ej med full kraft som domaren gör gällande. Själva tackling upplever han som att han
kommer upp mot motståndaren och har koll på honom men han viker av åt sidan. Eskilsson böjer
sig åt sidan och tacklar motståndaren med axeln/armen mot sidan. Dessutom så trycker han till
med armarna, detta för att försöka få till ett spelstopp i det prekära läget som frislagssituationen
innebär. Tacklingen är inte våldsam, känslan är att det är en kombination av att Eskilsson trycker
till med armarna och att motståndaren förstärker situationen genom att kasta sig.
Eskilsson har bifogat 5 filmsekvenser.
DN:s beslut nummer 19031:
DN:s ledamöter har tagit del av inkomna yttrande inklusive de filmsekvenser Eskilsson bifogade
sitt yttrande. Med stöd av detta anser DN att det inträffade, en brutal tackling, är ett normalfall av
grov utvisning och beslutar således att, enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Adam Eskilsson
2 matcher, 2019-12-01 Skirö AIK – Jönköping Bandy och 2019-12-13 Åtvidabergs BK – Jönköping
Bandy.
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2019-12-13 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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Bengt Arwidson, ordförande
Vid protokollet
Johan Olvegård

Sändlista: Berörd förening, Domare, DN, SBF, TK, RDK, säkerhetsansvarig samt Karl-Erik
Eckemark,
Svenska Bandyförbundet
Idrottens Hus, 114 73 Stockholm
Telefon 08-699 60 00, Telefax 08-699 63 40
Bankgiro 713-2061, Plusgiro 15 33 69-4, Org. nr. 818500-2733
info@svenskbandy.se, www.svenskbandy.se

