Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-01-07

Disciplinnämnden (DN)

Till
August Andersson, Villa/Lidköping BK
Bestraffning:
I P16 A-matchen mellan Nässjö IF – Villa/Lidköping BK Blå 2020-01-05 blev ovan rubricerad
spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp:
I matchminut 85 kommer en Nässjö-spelare åkande mot bollen, ute vid sargen på högersida, cirka
2 meter från Nässjös avbytarbås. Andersson kommer ut mot NIF-spelaren och för att stoppa
anfallet slår han ett brutalt slag med överdriven kraft mot motståndarens skridsko. Detta gör att
denna flyger upp i luften, någon meter från isen, landar på rygg med huvudet in mot planen.
Efter domarråd visas rött kort för Andersson och han åker utan protester ut till omklädningsrummet.
NIF-spelaren behöver inte utgå på grund av skada och kan sedan spela vidare.
Yttrande från August Andersson:
Ingen klubba användes. Det var en tackling med höft. Först blev det utvisning. Sedan åkte
domarna till NIF:s tränarbänk, därefter konfererade de. Efter detta ändrades utvisningen till Rött
kort. Domaren informerade mig om att det skulle rendera i lindrigt matchstraff.
DN:s beslut nummer 19074:
DN anser att det inträffade är ett normalfall av grov utvisning vilket vanligtvis innebär 2 matchers
avstängning. Nämnden tar dock hänsyn till Anderssons ålder och reducerar avstängningen med
en match. DN beslutar således att, enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av August Andersson 1
match, 2020-01-11 Vetlanda BK – Villa Lidköping BK.
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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Bengt Arwidson, ordförande

Vid protokollet
Johan Olvegård
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