Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2019-12-03

Disciplinnämnden (DN)

Till
Erik Wanzelius, Fredriksbergs BK
Bestraffning:
I en match Div 2 Småland mellan Tjust IF – Fredriksbergs BK 2019-12-01 blev ovan rubricerad
spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel, (se även ärende 19040).
Händelseförlopp:
I matchens 61:a minut anfaller Tjust. Det blir en närkamp 5 meter utanför straffområdet i höjd med
höger cirkel där två spelare från vardera lag trillar varefter ett riktigt slagsmål/brottningsmatch
utbryter mellan Wanzelius och en motståndare. Några slag utdelas från bägge håll innan det
övergår i en brottningsmatch.
Det tar en stund innan vi lyckas få isär spelarna och lugna situationen och övriga spelare.
Bägge inblandade visas ut för grov utvisning och lämnar planen utan protester.
Inkommet yttrande från Erik Wanzelius:
En Tjustspelare krockar med min medspelare och när jag kommer in i närkampen och ska ta
bollen blir jag fasthållen av en motståndare som utdelar ett slag rakt i ansiktet och spräckte läppen
på mig. Jag tog då tag i honom och lade ner honom på marken och höll fast honom, varpå hans
lag fortsatte att måtta slag i bakhuvudet på mig. Jag utdelade aldrig något slag utan brottade ner
och höll fast motståndaren.
DN:s beslut nummer 19039:
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 Erik Wanzelius 2 matcher, 2019-12-07 Oskarshamns BS –
Fredriksbergs BK och 2019-12-13 Fredriksbergs BK – Nässjö IF.
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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