Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2019-12-17

Disciplinnämnden (DN)

Till
Viktor Erlandsson, Nitro/Nora BS
Bestraffning:
I en Div 1-match Nedre Norrland mellan Nitro/Nora BS – Västanfors IF 2019-12-15 blev ovan
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för olämpligt uppträdande. (Se även
ärende nr 19051)
Händelseförlopp:
I matchminut 90 driver Erlandsson bollen men hindras av Västanforsspelaren med fasthållningar.
Domaren blåser frislag till Erlandsson och har en avvaktande utvisning på motståndaren. Då
vänder sig Erlandsson om och riktar ett brutalt slag över ryggen på Västanforsspelaren, som
svarar med att ge sig på Erlandsson och brotta ner honom på isen där han utdelar direkta brutala
slag mot kroppen. Erlandsson svarar då upp med att ge igen med direkta brutala slag mot
kroppen.
Båda spelarna utvisas Grovt Matchstraff "Olämpligt uppträdande" och lämnar spelplanen utan
protester.
Yttrande från Viktor Erlandsson:
Jag upp bollen och direkt utanför vårt straffområde börjar en Västanfors-spelare dra i min tröja och
gör så väldigt lång bit upp i planen och till slut när jag inte hör någon signal vänder jag mig om och
slår på hans klubba. Han går då till attack och vi hamnar på isen där det kommer fram flera
spelare på mig och jag försöker få bort motståndaren som är över mig. Får ta emot flera slag mot
ansiktet av honom och har sår runt vänstra ögat.
DN:s beslut nummer 19052:
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 Viktor Erlandsson 2 matcher, 2019-12-21 Vox Bandy – Nitro/Nora
BS och 2019-12-26 Nitro/Nora BS – Lesjöfors/Filipstad.
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, Lena Jonsson, Arne Eklöf och Bo Nilsson.
Gudmund Knutson har anmält jäv och deltar inte i beslutet.
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