Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2019-12-28

Disciplinnämnden (DN)

Till
Oskar Hulthammar, Nässjö IF
Anmälan:
Efter den allsvenska matchen mellan Nässjö IF – Katrineholm Bandy 2019-12-26 anmälde
Katrineholm tre situationer i matchen till DN för bedömning. Nämnde överlämnade anmälan till
VGG för bedömning och utlåtande. (se även ärende nr 19059 & 19061)
Händelseförlopp:
I matchminut 70 bentacklar Hulthammar en Katrineholmsspelare som ej är bollförare. Katrineholm
tilldömdes frislag. Katrineholms-spelaren utgår resten av matchen.
Yttrande från HD Adam Jokinen:
Efter att ha granskat situationen gör jag bedömningen att Hulthammar gör en knä/rumptackling.
Efter att ha granskat situationen på video görs bedömningen att tacklingen utförs på ett brutalt sätt
då han tar fart långt nedifrån banan och utan att ha möjlighet eller vilja att spela på bollen. Utifrån
Nässjöspelarens fart och han inte vill eller har möjlighet att spela på bollen bedömer jag tacklingen
som brutal.
Utlåtande från VGG:
VGG:s samlade bedömning är att Hulthammar spelar på ett brutalt sätt som äventyrar
motståndarens säkerhet och att betydande skaderisk föreligger.
VGG råder härmed DN att fortsatt utreda inkommen protest.
Yttrande från Oscar Hulthammar:
Inget yttrande har inkommit.
Yttrande från Nässjö IF:
Vår syn på situationen är frislag, möjligen utvisning, under matchen. Efter att ha sett situationen på
video så står vi fast vid en 10 min utvisning och det med tanke på att Hulthammar har bägge
skridskorna i isen och bromsar in i situationen och utifrån de vinklarna vi har så är det ingen
bentackling.
Efter att ha pratat med domaren efter matchen så såg vi båda inga konstigheter i denna situation,
det dröjde t.o.m innan domarens signal kom.
DN:s beslut nummer 19060:
DN:s ledamöter har tagit del av alla yttrande samt den filmsekvens som visar händelsen. Med
detta som stöd anser DN att det inträffade, där Hulthammar med lång ansats och med hög fart
tacklar motståndaren vid sargen, innebär en betydande skaderisk och riskerar motståndarens
säkerhet. DN beslutar således att, enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Oskar Hulthammar 3
matcher, 2019-12-29 Katrineholm Bandy – Nässjö IF, 2020-01-04 Nässjö IF – Örebro SK samt
2020-01-11 Nässjö IF – Kalix Bandy.

Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2020-01-11 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 och Kajsa Holm-Asplund.
Lena Jonsson, Arne Eklöf och Bo Nilsson har anför jäv och deltar inte i beslutet.
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Bengt Arwidson, ordförande
Vid protokollet
Johan Olvegård
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