Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2019-12-01

Disciplinnämnden (DN)

Till
Zackaria Holmén, IK Sirius
Bestraffning:
I en match i Pojkallsvenskan mellan IK Sirius – Västerås Bandy 2019-11-27 blev ovan rubricerad
spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp:
I matchens 61:a minut driver Holmén bollen i anfallsriktning. Strax innan mittlinjen blir han
ikappkörd av två Västeråsare som tar bollen från honom. I denna närkamp ramlar en av
motståndarna och bollen går till en tredje Västeråsare som för bollen i sin anfallsriktning. HD har
kvar blicken mot mittcirkeln och ser att Holmén först slår en av de två Västeråsarna i magen och
sedan crosscheckar den liggande i nacken. Domaren blåser av spelet och tar Holmén till
utvisningsbänken. På isen ligger två Västeråsare och har ont. Spelaren som fick slaget i magen
reser på sig efter en kortare stund, den andre ligger kvar en längre tid och får hjälp av
Västeråsledare.
Första slaget Holmén slår i magen är en eftersläng. Det är ingen reflex och heller ingen rörelse för
att slå sig fri utan en medveten handling. Crosscheckingen han gör mot spelaren som ligger ner är
också medveten. Han åker fram till spelaren som ligger ner och trycker ner hans huvud genom att
med klubban crosschecka honom i nacken. Jag anser inte att det är en våldsam crosschecking
utan mer en markering, men han träffar och spelaren blir liggandes i ca fyra minuter på isen.
Västeråsspelaren kan efter vila fortsätta delta i matchen.
Efter domarråd kommer vi gemensamt fram till grovt matchstraff - grovt olämpligt uppträdande.
Jag åker fram till Holmén som sitter på utvisningsbänken och visar det röda kortet. Han lämnar
utvisningsbänken och även arenan utan protest.
Jag meddelar båda tränarna varför det blir grovt matchstraff och Sirius tränare förstår det eftersom
han fått höra av andra Siriusspelare/ledare som såg situationen att det inte såg snyggt ut.
Efter matchen i domarrummet frågar jag matchsekreterare och deras spontana reaktion när de
såg vad Holmén gjorde var att ”det där är rött”.
Inkommet yttrande från Zackaria Holmén:
Jag driver upp bollen på egen planhalva när två Västeråsspelare attackerar mig. Dom stänger min
åkväg med hjälp av både axel, armar/händer och klubba. Jag försöker rycka och slita mig fri men
lyckas inte eftersom jag blir fasthållen. Västeråsspelarna och jag faller och det är troligt att jag
träffar någon i min avsikt att ta mig förbi dom. Min upplevelse är att det är jag som bollförare som
har blivit för tufft attackerad. När jag ska ta mig ur situationen, trycker jag i min ilska den spelare
som hållit fast mig mest på baksidan av hjälmen med min handske.
I efterhand inser jag att denna rörelse är onödig och olycklig. Den var absolut inte avsedd att
skada någon utan sker därför att jag är irriterad över fasthållningen och utebliven åtgärd från
domaren. Enligt min uppfattning är tryckningen inte särskilt hård.

DN:s beslut nummer 19032:
DN anser att det inträffade är ett fall av grov utvisning som måste betraktas ligga på den övre
delen av ”straffskalan”. När man som Holmén utdelar slag och knuffar mot två motspelare under
samma moment har man klivit över gränsen för vad som kan anses vara ett normalfall av grov
utvisning. DN menar att angreppen borde ge Holmén tre matchers avstängning men tar hänsyn till
hans ålder och reducerar straffet med en match. DN beslutar således att, enligt RF:s kap. 14 § 2
punkt 7, stänga av Zackaria Holmén från allt bandyspel från och med beslutsdatum till och med
2019-12-14.
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.
Svenska Bandyförbundet
Disciplinnämnden

Bengt Arwidson, ordförande
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