Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2019-12-05

Disciplinnämnden (DN)

Till
Olle Berglund, IFK Vänersborg
Anmälan:
Efter elitseriematchen Hammarby IF – IFK Vänersborg 2019-12-03 lämnar HD Andreas Broberg in
en protest. Protesten överlämnad till DN som begär utlåtande från VGG.
Händelseförlopp enl HD:s protest:
I matchminut 33 bryter en Hammarby-spelare ett Vänersborgsanfall och går till anfall. Han åker
med hög fart då Berglund sätter in en brutal tackling. Min uppfattning är att Olle Berglund
medvetet stänger vägen och agerar genom att vrida upp kroppen, stanna 1,5 m före tacklingen
och sedan sätta in denna brutala tackling med användande av sin rygg/bakre del av axel. Jag
uppfattar också att Olle lätt hoppar upp från isen när tacklingen sätts in.
Jag anser att denna tackling utgör en betydande skaderisk och äventyrar Hammarby-spelarens
säkerhet.
Yttrande från Bo Bjordahl, supervisor:
I matchens 33:e minut kommer en Hammarbyspelare med bollen och möts upp av Berglund som
vänder upp rygg/höft/axel och hoppar upp från isen mot bollförande spelare. Berglund spelar inte
på boll utan går på kroppen.
Utlåtande från VGG:
VGG:s samlade bedömning i efterhand är att nr 13 i IFK Vänersborg, Olle Berglund, sätter in en
tackling på ett sådant sätt att det äventyrar Hammarby-spelarens säkerhet och att betydande
skaderisk föreligger.
VGG råder härmed DN att fortsätta utreda inkommen protest.
Yttrande från Olle Berglund:
Min medspelare tappar boll centralt på vår planhalva och en motståndare får bollen och går till
anfall. När vi tappar bollen flyttar vår backlinje upp laget för att vara täta centralt för att göra det
svårt för den anfallande spelaren som kommer ensam med bollen. När han rundar IFK-spelaren
försöker han gå den korta vägen, där han möter mig och en av mina medspelare. Jag tänger min
yta för att få honom gå på utsidan. Jag ser att det kommer bli en kollision, det gör inte Hammarbyspelaren som spelar oansvarigt när han väljer en yta med många motståndare.
Jag upplever inte att jag vänder ryggen till utan vänder sidan till för att stänga ytan och ge utsida
till motståndaren för att han ska gå runt våra försvarare. På filmen kan man se hur jag flyttar upp
och har åkning för att motståndaren ska få gå runt.
Jag upplever inte att mina skridskor lämnar isen innan kollisionen, möjligt att mina skridskor
lämnar isen när kollisionen inträffar och efter.

DN:s beslut nummer 19043:
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 Olle Berglund 2 matcher, 2019-12-05 IFK Vänersborg – IFK Motala
och 2019-12-11 Bollnäs GoIF – IFK Vänersborg.
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2019-12-11 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 Gudmund Knutson, Lena Jonsson, Arne Eklöf, Kajsa Holm-Asplund och Bo
Nilsson.
Bengt Arwidson har anfört jäv och deltog inte i beslutet.
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