Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-02-04

Disciplinnämnden (DN)

Till
Andreas Hjulström, Västanfors IF
Bestraffning:
I Div 1-matchen mellan Lesjöfors/Filipstads BK – Västanfors IF 2020-02-01 blev ovan rubricerad
spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
I matchminut 41 åker en Lesjöforsspelare med bollen på egen försvarssida. Västanforsspelaren
Andreas Hjulström har för avsikt att bryta uppspelet, men åker snett bakifrån in i Lesjöforsspelaren
och tacklingen med bröstet träffar motspelaren i på sidan av huvudet. Tacklingen sker i "blind
side" för motspelaren. Hjulström fart är inte hög, utan motspelarens låga position, att motspelaren
inte är beredd och att tacklingen träffpunkt är orsaken till att motspelaren blir skadad. Andreas
Hjulström blir grovt utvisad för resten av matchen.
Yttrande från Andreas Hjulström:
Jag kan bara återge min version av händelsen och det är att spelaren i Lesjöfors får en styrning på
sig och hoppar i sidled jag är redan på väg fram mot spelaren, för att bryta när han är bollförare,
spelaren har huvudet lågt och tittar ner mot isen och jag är på väg framåt jag har låg fart och
spelaren i Lesjöfors har också låg fart. Men vi krockar ändå. Jag har givetvis ansvar över att vi
krockar men samtidigt så han bollspelaren ett ansvar och försöka titta upp och inte kasta sig in i
situationer.
DN:s beslut nummer 19097:
Enl DN:s Riktlinjer för bestraffning av spelare och ledare innebär tackling mot huvudet minst tre
matchers avstängning. Då DN inte ser några förmildrande omständigheter i detta fal, beslutar
nämnden att, enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Andreas Hjulström 3 matcher, 2020-02-08
Västanfors IF – Uppsala BoIS, 2020-02-15 Västanfors IF – Nitro/Nora samt 2020-02-23 IFK
Rättvik – Västanfors IF.
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2020-02-23 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, Lena Jonsson, Arne Eklöf och Bo Nilsson.
Gudmund Knutson har anfört jäv och deltar inte i beslutet.
Svenska Bandyförbundet
Disciplinnämnden

Bengt Arwidson, ordförande
Vid protokollet
Johan Olvegård
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