Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-01-16

Disciplinnämnden (DN)

Till
Anton Lööf, Frillesås BK
Bestraffning:
Efter elitseriematchen mellan AIK – Frillesås BK 2020-01-15 lämnade HD Andreas Broberg in en
protest avseende en situation i matchens 62:a minut.
Även AIK inkom med en protest avseende samma incident.
DN beslöt överlämna ärende till VGG för utlåtande.
Händelseförlopp enl inkommen protest från HD:
I matchminut 62 driver spelare nr 11 i AIK i hög fart upp bollen i ett anfall mot Frillesås
högerförsvar. Precis vid mittlinjen sätter nr 4 i Frillesås Anton Lööf in en brutal tackling på spelare
nr 11 i AIK Elias Engholm.
Min bedömning efter att ha sett videobilder är att Anton Lööf använder bakdelen/sidan av sin
kropp på ett sätt att den äventyrar spelarens säkerhet och att betydande skaderisk föreligger. Att
jag i matchen missar den tacklingen beror på en väldigt högljudd Frillesåsbänk som gör att jag
tyvärr vrider på huvudet.
Händelseförlopp enl inkommen protest från AIK:
Frillesås nr 4 satsar enligt AIK:s bedömning inte på bollen utan tacklar AIK:s nr 11 med uppsåt att
"köra över" spelaren.
Det föreligger betydande skaderisk i situationen och därmed anmäls händelsen till VGG/SBF´s
disciplinnämnd för vidare bedömning.
Utlåtande från VGG:
VGG:s samlade bedömning är att Lööf inte äventyrar den andre spelarens säkerhet och att
betydande skaderisk ej föreligger, avseende situationen i matchminut 62.
VGG råder DN att inte fortsätta utreda ärendet.
DN:s beslut nummer 19082:
DN:s ledamöter har tagit del av anmälningarna och VGG:s utlåtande samt den filmsekvens som
visar incidenten. DN delar VGG:s uppfattning och avslår, enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7, de
bägge protesterna.
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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