Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-01-30

Disciplinnämnden (DN)

Till
Alexander Oscarsson, Gustavsbergs IF
Bestraffning:
I Div 1-matchen mellan Köpings IS – Gustavsbergs IF 2020-01-26 blev ovan rubricerad spelare
tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel, osportsligt uppträdande.
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
I 44:e minuten fäller nr 21 i Gustavsberg nummer 9 i Köping på mittplan, i höjd med mittlinjen.
Liggandes på isen slår nr 9 i Köping med klubban ett hårt slag på benskydden på en motståndare
vilket renderar i 10 min. för våldsamt slag. Innan jag hinner meddela utvisningen till spelarna
kommer Oscarsson, helt oprovocerat och i hög fart, från 20 meters håll och utdelar 3 slag i
ansiktet med knuten näve på nr 9 i Köping som har helgaller. I samband med slagen så uppstår
tumult mellan lagen som snabbt lugnar ned sig.
Efter att jag visat det röda kortet för Oscarsson lämnar han planen med protester i form av flertalet
frågor "är det bara jag som åker ut" "det är ju fler som slår" men även flertalet gester för att sedan
bege sig till omklädningsrummet.
Yttrande från Alexander Oscarsson:
Händelseförloppet stämmer att vår spelare fäller Köpings nr 9 som därpå slår ett våldsamt slag
mot en av våra juniorer. Jag åker då dit och nr 9 sätter upp handen/armen mot mitt ansikte varpå
jag tar tag i hans galler för hejda honom. Jag har aldrig utdelat några slag med knuten näve mot
hans ansikte, det är påhitt och ren och skär lögn. Jag är medveten att jag inte skulle ha åkt dit och
lagt mig i men jag vill inte bli beskylld för något jag absolut inte gjort. Ja, jag protesterade när
domaren sa att jag hade utdelat slag men det gick inte att prata med honom.
Yttrande från Anders Kvist, tränare Köpings IS:
Även Köping har reagerat på domarrapporten och skriver så här om händelsen: Hej, jag har pratat
med vår spelare Hampus Bergman ( 9 ) som var inblandad i den tråkiga incidenten som ledde till
ett matchstraff på er spelare Alexander Oscarsson ( 3 ), Hampus upplever att 3:an kommer in i
situationen som en 3:e-partspelare och sätter upp sin arm som skydd och er nr 3 slår bort hans
arm och tar tag och ruskar och drar i hans galler. Han upplever inte att det har utdelats 3 st slag
med knuten näve mot ansiktet.
DN:s beslut nummer 19090:
Enl anmälan ska Oscarsson ha utdelat slag mot huvudet vilket är att betrakta som ett grövre fall av
grov utvisning. Både Oscarsson och motståndarlagets tränare menar dock att så inte var fallet. DN
anser därför att det inträffade, trots att Oscarsson kommer in i situationen som 3:e person, är ett
normalfall av grov utvisning för osportsligt uppträdande och beslutar således att, enligt RF:s kap.
14 § 2 punkt 7, stänga av Alexander Oscarsson 2 matcher, 2020-02-02 Gustavsbergs IF – GT/76
och 2020-02-07 Västerås SK – Gustavsbergs IF.
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2020-02-07 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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Bengt Arwidson, ordförande
Vid protokollet
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