Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2019-12-18

Disciplinnämnden (DN)

Till
Simon Blomqvist, IFK Vänersborg
Bestraffning:
I en match i elitserien mellan IFK Vänersborg – Edsbyns IF 2019-12-14 blev ovan rubricerad
spelare utvisad 10 minuter för ojust tackling. Efter matchen lämnar HD Daniel Labe in en protest
och överlämnar ärendet till DN för bedömning och beslut. DN i sin tur överlämnar ärende till VGG
för ett utlåtande.
Händelseförlopp:
I matchminut 74 visas Blomqvist ut. Domarens bedömning är att det är en tuff tackling men efter
domarråd så står man fast vid beslutet 10 minuter för ojust tackling. När HD i efterhand tittat på
situationen på video så är det tydligt att Blomqvist tacklar motståndare brutalt och har ingen avsikt
att spela på bollen.
Utlåtande från VGG:
VGG:s samlade bedömning, efter att ha granskat TV-bilder av situationen i efterhand, är att IFK
Vänersborgs Simon Blomqvist i matchminut 74 utför en tackling som äventyrar den andre
spelarens säkerhet och att betydande skaderisk föreligger.
VGG råder DN att fortsätta utreda inkommen protest.
Yttrande från Simon Blomqvist:
Tacklingen sker mot spelare som precis spelat ifrån sig bollen, det finns inga möjligheter för mig
som försvarare att hinna undkomma tacklingen. Jag har absolut inte som avsikt att skada Tommi i
den här situationen. Av bara farten lyckas mina båda ben träffa Tommi i den här kollisionen som
gör att denna tacklingen ser ”brutal” ut. Det finns inga tendenser till eventuella armbågar eller
vända ryggen till. Inget som går mot huvud utan det är mina ben som träffar Tommi.
DN:s beslut nummer 19054:
DN:s ledamöter har tagit del av samtliga yttranden samt en filmsekvens av händelsen. Med stöd
av detta och VGG:s bedömning att tacklingen äventyrar den andre spelarens säkerhet och att
betydande skaderisk föreligger, beslutar DN att, enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Simon
Blomqvist 2 matcher, 2019-12-26 Frillesås BK – IFK Vänersborg och 2019-12-28 IFK Vänersborg
– Åby/Tjureda IF.
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2019-12-28 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 deltar ej i beslutet.
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