Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2019-12-20

Disciplinnämnden (DN)

Till
Daniel Lyckman, Kareby/Kungälv
Bestraffning:
I en match Div 1 Västra mellan Kareby/Kungälv – Sunvära Sk 2019-12-18 blev ovan rubricerad
spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp:
I matchminut 89 tacklar Lyckman en nästintill stillastående motspelaren i ryggen precis vid
sargen. Tacklingen är brutal med hög fart i utan att motspelaren ser honom när motspelaren har
ryggen ut mot plan.
Yttrande från Daniel Lyckman:
Motståndarna tar bollen från oss och vi har hög press på bollförande spelare som är på vägg upp i
banan. Jag har med hög fart och kommer upp bredvid honom och trycker till honom med min axel
mot hans axel. Det är absolut inte någon tackling i ryggen. Därefter kommer flera motspelare och
svingar med sina klubbor och händer mot mig. Jag väljer då att ”springa” med skridskorna ut på
asfalten för att undvika dem men blir trots detta träffad av en klubba i ryggen.
Jag får besked att jag fått en utvisning och åker direkt till utvisningsbåset. Halvvägs dit blir jag
stoppad av domaren som ändrat sitt beslut och ger mig rött kort.
DN:s beslut nummer 19057:
DN menar att Lyckman tycks ha blivit kraftigt attackerad av motståndarna vilket är en förmildrande
omständighet. DN beslutar således att, enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Daniel Lyckman
1 match, 2019-12-20 Kållands BK – Kareby/Kungälv.
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2019-12-20 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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Bengt Arwidson, ordförande
Vid protokollet
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