Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2019-12-16

Disciplinnämnden (DN)

Till
Jonas Trysberg, Mölndal Bandy
Bestraffning:
I Div 1-matchen mellan Mölndal Bandy – Otterbäckens BK 2019-12-14 blev ovan rubricerad
spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp:
I matchens 51:a minut kommer Trysberg som är bollförande till anfall. Han hakas upp lite av en
spelare från Otterbäcken men har fortfarande kontroll på bollen. Spelet pågår ungefär 7 meter
utanför straffområdet, nära kortlinjen på Mölndals offensiv planhalva. Då kommer en spelare från
Otterbäcken och delar ut en ojust tackling som gör att både han och Trysberg faller till isen.
Trysberg utdelar då ett slag, dock ej kraftfullt, med klubban som träffar motståndaren i nacken.
Slaget utdelas i frustration när spelet är avblåst. Efter domarråd beslutas att spelaren från
Otterbäcken utvisas för ojust tackling och Trysberg tilldelas ett rött kort.
Yttrande från Jonas Trysberg:
Jag bekräftar i stora delar domarens bedömning i rapporten. Som det går att läsa i domarens
rapport kommer spelaren från Otterbäcken in i situation som tredje man, även från ”blind side”.
Tackling som han delar ut är mycket hög och träffar mig i huvudet. I situationen som följer ligger vi
båda på isen, precis som nämnt i domarens rapport. Min klubba som jag då har i luften träffar
spelarens hjälm på nedvägen, inte nacke som rapport skriver. Även om träffen är lätt och lös på
hjälm är den inte omedveten så jag förstår och ifrågasätter inte domarens bedömning av
händelsen.
Jag talade med berörd spelare efter matchen och bad om ursäkt för mitt beteende.
DN:s beslut nummer 19049:
DN anser att det inträffade är ett normalfall av grov utvisning vilket vanligtvis ger två matchers
avstängning. DN tar dock hänsyn den provokation Trysberg utsattes för momentet innan den
incident som gav honom ett rött kort och reducerar avstängningen med en match. DN beslutar
således att, enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Jonas Trysberg 1 match, 2019-12-26
Sunvära SK – Mölndal Bandy.
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2019-12-26 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.
Svenska Bandyförbundet
Disciplinnämnden

Bengt Arwidson, ordförande
Vid protokollet
Johan Olvegård
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