Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-01-15

Disciplinnämnden (DN)

Till
Hampus Björnström, Västerås SK
Bestraffning:
I P 16 A-matchen mellan Västerås SK – IK Sirius Blå 2020-01-12 blev ovan rubricerad spelare
tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
I den 76:e matchminuten så får Björnström ett utkast vid sitt straffområde, som han gör en dålig
mottagning på vilket resulterar att han tappar kontroll över bollen och tappar balansen. Sirius
nummer 10 tar tag i bollen bredvid Björnström och när han ska kliva förbi, så återfår Björnström
balansen, svingar klubban, med två händer på, på ett brutalt sätt emot knät, men släpper ena
handen i svingen och träffar nr. 10:s knä med ena handen kvar på klubban, utan något försök till
att nå bollen som är cirka 1,5 m därifrån. Spelaren ramlar direkt ihop i smärta och blir liggande i
cirka 1 minut. Jag står cirka 5 m ifrån situationen. Ingen protest.
Yttrande från Daniel Eidhagen:
Hampus får ett utkast men tappar kontrollen på bollen och tappar balansen i samband med
mottagningen. Han ser att en motspelare tar bollen och försöker då få stopp på kontringen och
slår med klubban mot spelarens klubba/boll men träffar benskyddet vilket inte var avsikten med
slaget. Slaget tar först på benskyddet och sedan glider klubban på skyddet och träffar ett oskyddat
område mellan benskydd och byxornas skydd. Detta är inte okej och utvisning på det är helt
korrekt, men inte grovt matchstraff. Att han håller klubban med två händer som domaren skriver är
fel. Han har före slaget tvingats försöka hantera bollen nära kroppen och då hållit klubban med en
hand och sedan tappat balansen och försökt återfå balansen och det är då tämligen omöjligt att
hålla i klubban med två händer. Slaget är med en hand och efter boll/klubba och ej med avsikt att
träffa benet eller skada motspelaren. Hampus ångrar det hela och tycker att det är jättetråkigt att
det blev på det sättet.
Det är inte domaren närmast händelsen (huvuddomaren) som blåser av spelet i samband med
händelsen. Det är assisterande domaren som blåser av spelet och tar utvisning. Assisterande
domaren befinner sig långt utanför spelet diagonalt åt andra hörnet i samband med händelsen. Ca
35 meter bort då han inte hunnit upp längre. På andra sidan mittlinjen strax nedanför
sekretariat/utvisningsbås.
DN:s beslut nummer 19078:
DN anser att det inträffade är ett normalfall av grov utvisning som vanligtvis innebär 2 matchers
avstängning. DN tar dock hänsyn till Björnströms ålder och reducerar avstängningen med en
match. DN beslutar således att, enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Hampus Björnström 1
match, 2020-01-19 Västerås SK – Derby/ÅBK.
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2020-01-19 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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