Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-01-07

Disciplinnämnden (DN)

Till
Isac Grennborg, Vetlanda BK
Bestraffning:
I en match i Pojkallsvenskan Södra mellan IFK Vänersborg – Vetlanda BK 2020-01-04 blev ovan
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp:
I den 29:e minuten anfaller Vänersborg och transporterar bollen i offensiv riktning. Vid mittplan,
strax innan spelaren ska passera mittlinjen blir han bentacklad av Grennborg som kommer med
hög fart i motsatt riktning. Med anledning av den höga fart som Grennborg hade i samband med
tacklingen bedömde vi i domarteamet att bentacklingen var brutal och han äventyrade
motståndarens säkerhet.
Rött kort visades för Grennborg som tillfälligt avvisats till utvisningsbåset under den tid som
domarteamet hade en kort överläggning om situationen. Grennborg lämnade utvisningsbåset och
planområdet utan protester.
Den tacklade spelaren i Vänersborg utgick skadad men han återkom till spel senare under
matchen.
Yttrande från Isac Grennborg:
I den 29:e minuten anfaller Vänersborg och två av mina lagkamrater försöker styra motståndaren
åt höger strax före mittplan. Jag att han kommer åka förbi på vänstersidan, så jag försöker stänga
där och kommer från höger sidan bakifrån. Min tanke är att styra honom åt vänster men han ser
förmodligen inte mig för att jag kommer snett bakom mina medspelare så han svänger inte. Jag
har då en låg tyngdpunkt men enligt mig tar jag honom med hela min kropp. Jag vet inte var jag
tacklar honom någonstans. Jag vet att jag läser hela situationen fel. Efter kollisionen så tänker jag
åka fram till motståndaren och be om ursäkt och se hur det gick med honom. När jag åker fram
och frågade hur det gick med motståndaren så rycker domaren mig bakåt genom att ta mig hårt i
axeln och säger att jag får utvisning. Jag kommer inte ihåg exakt vad han sa men jag antog att jag
fick utvisning. Då åker jag utan protester till utvisningsbåset. Domarna åker iväg och pratar med
varandra. Sen kommer huvuddomaren fram till utvisningsbåset och räcker upp det röda kortet. Då
tar jag på mig mina skridskoskydd och lämnar planområdet utan protest.
DN:s beslut nummer 19072:
DN anser att det inträffade är ett normalfall av grov utvisning som vanligtvis innebär 2 matchers
avstängning. DN tar dock hänsyn till Grennborgs ålder och reducerar avstängningen med en
match. DN beslutar således att, enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Isac Grennborg 1
match, 2020-01-11 Vetlanda BK – IK Sirius.
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2020-01-11 och avser allt bandyspel
på ungdomsnivå.

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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Vid protokollet
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