Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2019-12-06

Disciplinnämnden (DN)

Till
Nils-Olof Olsson, Helenelunds IK
Bestraffning:
I en match i Ungdomsallsvenskan mellan Helenelunds IK – GT/76 Gul 2019-12-04 blev ovan
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp:
I matchens 74.e minut sätter Olsson in en brutaltackling på en motståndare som kommer efter
sargen med boll i hög fart. Domaren blåser för utvisning och tumult uppstår. Efter ett kort samråd
och bestämmer sig domarna för att visa ut Olsson grovt matchstraff för brutal ojust tackling.
Olsson lämnar omedelbart planen utan protester. Matchen återupptas och genomförs på ett bra
sätt efter händelsen.
Inkommet yttrande från Nils-Olof Olsson:
Jag medger att det var en ful och ojust tackling men absolut inte brutal eller vårdslös. En
motståndare flög på mig, skallade mig och tog tag i gallret och slet så att remmarna gick av varpå
han använda knytnävarna mot ansiktet. Jag höjde armarna för att skydda mig och försökte ta mig
ur situationen. Förmodar att HD då uppfattade det som ett slagsmål. Efter att jag lyckats ta mig
bort från situationen såg jag att flera spelare ur bägge lagen deltog i bråket och utdelade slag.
Som lagkapten åkte jag då tillbaka för att försöka lugna ner mina lagkamrater.
Vid samtal efteråt frågade jag domarna om varför jag fick grovt matchstraff så angav de att det var
tacklingen + olämpligt uppträdande som ger automatiskt matchstraff.
DN:s beslut nummer 19044:
Domaren anger i sitt yttrande att Olsson fick rött kort för brutal ojust tackling, inte tackling +
olämpligt uppträdande som Olsson anger i sitt yttrande. DN menar då att tacklingen är ett
normalfall av grov utvisning men tar också hänsyn till Olssons uppfattning och beslutar således
att, enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Nils-Olof Olsson 1 match, 2019-12-11 Helenelunds
IK – SIF Norrtelje.
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2019-12-11 och avser allt bandyspel
på juniornivå.
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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