Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-02-04

Disciplinnämnden (DN)

Till
Fredrik Lönn, IFK Motala
Bestraffning:
I elitserie-matchen mellan Frillesås BK – IFK Motala 2020-01-31 blev ovan rubricerad spelare
tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
I matchens 25:e minut, uppe i Motalas vänstra anfallssida befinner sig två spelare, nr 67 i Frillesås
och nr 24 i Motala. Bollen försvinner ut över Frillesås förlängda mållinje. Motalaspelaren släpper
för att åka därifrån. Frillesåsspelaren nr 67 håller då kvar Motalaspelarens klubba under armen.
Motalaspelaren nr 24 blir frustrerad och rycker på ett brutalt sett loss klubban så att klubban träffar
ansiktet och äventyrar Frillesåsspelarens säkerhet.
Frillesåsspelaren utvisas i 10 min för fasthållning och Motalas spelare utvisas för ett grovt
matchstraff. Efter att vi domare har visat Motalaspelaren det röda kortet, vid utvisningsbåset, åker
spelaren över till Frillesåsspelaren och ber om ursäkt. Han lämnar därefter planen utan några
protester.
Frillesåsspelaren nr 67 kunde fullfölja hela matchen.
Yttrande från Fredrik Lönn:
Domarnas beskrivning av händelseförloppet är i allt väsentligt korrekt. Dock anser jag att
domarnas bedömning att jag använt ett brutalt sätt, när jag ryckte loss den fasthållna klubban, är
felaktig. Som framgår av bifogade utdrag från Bandyplays sändning av matchen försökte jag åka
från spelare nr 67 i riktning mot målet. När han ändå höll fast klubban försökte jag få loss klubban
med ett ryck, som också lyckades. Genom att nr 67 inte släppte klubban kom den upp mot
ansiktet. Detta var enligt min mening en ren olyckshändelse och enbart en konsekvens av att
spelaren inte släppte klubban och som framgår av bilderna från Bandyplay, hade jag ingen som
helst avsikt att skada min motståndare. Motståndaren skadades inte heller. Om så varit fallet
borde en läkare ha undersökt honom. Jag åkte dessutom till honom i utvisningsbåset bredvid för
att förklara att det var en olyckshändelse helt utan att någon avsikt att skada honom förelåg. Jag
kunde då också se att han inte hade någon synbar skada, vilket kändes bra.
Vi har även försökt rekonstruera händelsen genom att vår tränare hållit fast en klubba, som jag
ryckt loss. Då kunde vi konstatera att klubban i första hand måste ha träffat visiret och möjligen
därefter träffat ansiktet. Domarnas bedömning att jag på ett brutalt sätt ryckt loss klubban och
därmed äventyrat motståndarens säkerhet är enligt min uppfattning inte korrekt. Jag har dock
förståelse för denna bedömning, då händelseförloppet var snabbt och då bedömningen torde ha
påverkats av att motståndaren kastade sig ner på isen och skrek. Tyvärr förekommer det att
spelare agerar på liknande sätt för att påverka domslut. I detta fall blev följden att jag fick ett rött
kort.
DN:s beslut nummer 19096:
DN anser att det inträffade är ett normalfall av grov utvisning där nämnden dock tar hänsyn till att
Lönn blev kraftigt provocerad i situationen. DN beslutar således att, enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt
7, stänga av Fredrik Lönn 1 match, 2020-02-05 IFK Motala – Åby/Tjureda IF.

Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2020-02-05 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
Johan Olvegård

Sändlista: Berörd förening, Domare, DN, SBF, TK, RDK, säkerhetsansvarig samt Karl-Erik
Eckemark,
Svenska Bandyförbundet
Idrottens Hus, 114 73 Stockholm
Telefon 08-699 60 00, Telefax 08-699 63 40
Bankgiro 713-2061, Plusgiro 15 33 69-4, Org. nr. 818500-2733
info@svenskbandy.se, www.svenskbandy.se

