Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2019-12-04

Disciplinnämnden (DN)

Till
Oskar Jonasson, Skutskärs IF
Bestraffning:
I den allsvenska matchen mellan Skutskärs IF – IF Boltic 2019-12-01 blev ovan rubricerad spelare
tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp:
I matchens 83:e minut går en Boltic-spelare till anfall. När han närmar sig straffområdets vänstra
sida kommer Jonasson snett framifrån med hög fart och kolliderar med den bollhållande
motståndaren. Innan kollisionen kommer Jonasson ner på isen och träffar Boltic-spelaren brutalt
över benen och äventyrar spelarens säkerhet.
Inkommet yttrande från Sören Sandström, ledare Skutskärs IF:
Jonasson delar HD:s uppfattning om att han innan kollisionen ”kommer ner på isen” men hävdar
bestämt att det inte sker avsiktligt. Videogranskning visar att Jonasson i sitt försök att bryta anfallet
får ett felskär vid inbromsningen 3 till 4 meter före kollisionen. Han träffar en motspelare och en
medspelare över benen med axel och huvud vilket ger honom en så kraftig hjärnskakning att han
tappar medvetandet under flera sekunder.
Jonasson menar att han inte avsiktligt äventyrat motspelarens säkerhet och att han därför inte ska
tilldelas någon avstängning.
DN:s beslut nummer 19041:
DN anser att Jonasson på ett okontrollerat sätt och med hög fart kommer in i situationen och på så
sätt äventyrar spelarens säkerhet. Denna typ av vårdslösa tacklingar innebär vanligtvis 4 matchers
avstängning men DN tar, efter videogranskning, hänsyn till att Jonasson får ett felskär strax innan
kollisionen. Förseelsen bedöms därför ligga inom normalfallen för grov utvisning och nämnden
beslutar således att, enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Oskar Jonasson 2 matcher, 201912-07 Ljusdals BK – Skutskärs IF och 2019-12-10 Skutskärs IF – IK Tellus.
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2019-12-10 och avser allt bandyspel
på seniornivå.
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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