Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-01-15

Disciplinnämnden (DN)

Till
Hanna Eriksson, Härnösands AIK
Bestraffning:
I matchen Damallsvenskan mellan Grycksbo IF – Härnösands AIK 2020-01-12 blev ovan
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
I den 87:e minuten vid ställningen 6-7 till Härnösand driver nr 17 Tova Grönoset i Grycksbo upp
bollen över mittlinjen mellan mittcirkeln och sargen. När hon passerat mittlinjen och ska avancera
diagonalt framåt i planen försöker hon passera nr 10 Hanna Eriksson i Härnösand som möter
henne och sätter ut benet och sätter in en våldsam bentackling. Tacklingen sker när båda
spelarna håller hög hastighet! Nr 17 i Grycksbo blir liggande några minuter innan hon får hjälp av
planen och spelar inget mer i matchen. Detta sker i en annars välspelad match utan fult spel men i
ett läge när Härnösand som vänt på resultatet försvarar sin ledning i slutminuterna. Eriksson
lämnar planen utan protester.
Yttrande från Hanna Eriksson:
Som jag uppfattat situationen så kommer Grycksbos spelare nr 17, Tova Grönoset, drivandes med
boll på mittplanen. Hon styrs inåt i planen av några av våra spelare. Jag har vår spelare nr 3 nära
och framför mig när Tova passerar henne. I ögonblicket därefter försöker hon spela bollen på ena
sidan av mig och samtidigt passera mig på min andra sida. Jag vill ta bollen men hinner inte
reagera, kollisionen är ett faktum. I det läget är Tova åkandes diagonalt framåt och jag kommer
åkandes i riktning mot Grycksbos mål. Jag står rakt upp på skridskorna och håller inte ut något
ben vilket domaren inte heller påstod att jag hade gjort när jag blev utvisad. När domaren, Mikael
Lundh, säger att jag blir utvisad då åker jag till utvisningsbåset. När jag ska kliva över sargen
visslar han på mig och visar det röda kortet. Jag ber honom förklara för mig varför han delar ut ett
matchstraff och då svarar han nej. Lundh åker därefter iväg en bit ifrån mig, vänder sig om, och
säger att jag avsiktligt åker in i spelaren. Jag lämnar planen utan kommentarer. I matchrapporten
framgår att det handlade om en ojust tackling, ingen bentackling som domarna påstår i efterhand i
sin rapport. Tacklingen var hård och ojust, det förstår jag. Men samtidigt var den oavsiktlig, jag
hann faktiskt inte reagera.
DN:s beslut nummer 19079:
DN anser att det inträffade är att betrakta som ett lindrigare fall av grov utvisning och där ord står
mot ord. DN beslutar således att, enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Hanna Eriksson 1
match, 2020-02-09 Kalix Bandy – Härnösands AIK.
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2020-02-09 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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