Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2019-12-17

Disciplinnämnden (DN)

Till
Philip Svensson, Skirö AIK
Bestraffning:
I en match Div 2 Småland mellan Skirö AIK – Waggeryds IK 2019-12-14 blev ovan rubricerad
spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp:
I matchens 74:e minut driver Svensson bollen över mittlinjen mot Waggeryds mål ivrigt uppvaktad
av en motståndare. Kampen övergår i ojust spel och jag blåser frislag till Skirö. Svensson blir då
frustrerad över att Waggeryds-spelaren inte låter honom vara i fred och svingar sin klubba med
våldsam kraft mot motståndaren. Klubban träffar honom på gallret och han faller till isen. Klubban
går av på mitten på grund av den stora kraften. Jag visar Svensson det röda kortet och meddelar
att det är grov utvisning. Svensson åker av isen utan protester.
Spelaren som fick slaget blev inte skadad utan kunde fortsätta matchen.
Yttrande från Philip Svensson:
Jag kommer in i en närkamp med en Waggeryd-spelare där jag har bollen. Han försöker ta bollen
genom att hålla fast mig över axeln och slå mot min klubba. Jag försöker slita mig loss men han
håller emot och drar i mig. Samtidigt som jag tappar balansen roterar jag mot spelaren och av
misstag träffar hans huvud med min klubba.
DN:s beslut nummer 19053:
DN anser att ett brutalt och okontrollerat slag med klubban mot motståndarens huvud är av den
grövre arten av grov utvisning och beslutar således att, enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av
Philip Svensson 3 matcher, 2019-12-21 Tjust Bandy - Skirö AIK, 2019-12-28 Skirö AIK –
Fredriksbergs BK och 2020-01-05 Skirö AIK – Nässjö IF
.
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2020-01-05 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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