Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-02-04

Disciplinnämnden (DN)

Till
Edvin Porswald, TB Västerås
Bakgrund:
Efter den allsvenska matchen mellan Gripen/Trollhättan BK – TB Västerås 2020-02-01 anmälde
HD en situation där ovan rubricerad spelare blev utvisad 10 minuter för bentackling. DN
överlämnade anmälan till VGG för utlåtande,
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
I matchens 69:e minut utdömer vi i domarteamet 10 minuter bentackling för TB Västerås nr.9.
Efter att ha tagit del av Bandyplays videosändning från matchen så gör jag som huvuddomare
bedömningen att tacklingen som nr.9 i TB Västerås Edvin Porswald (2002-08-04) utdelar är brutal
och äventyrar Gripens Anton Heinulfs säkerhet.
Jag vill därmed att Videogranskningsgruppen (VGG) yttrar sig i detta ärende.
Utlåtande från VGG:
VGG:s samlade bedömning är att Edvin Porsvald i matchminut 69 utför en tackling som äventyrar
motståndarens säkerhet och att betydande skaderisk föreligger.
VGG:s råd till DN är att fortsätta utreda ärendet.
Yttrande från Edvin Porswald:
Vi ligger på och styr på deras planhalva då deras spelare tar bollen och vänder upp vid kortlinjen.
Han driver upp i vår styrning och får en lucka. Jag upptäcker det och gör ett snabbt skridskostopp
för att stänga ytan så mina styrande medspelare kan göra en brytning. Då hoppar han in bakom
mig samtidigt som jag stoppar och blir stillastående. Då Gripenspelaren inte kommer förbi mig
under hoppet utan kommer upp och kolliderar med mig, så uppstår händelsen.
Händelsen är inte annat än olycklig och inte avsiktlig. Jag instämmer ej heller med att den är
brutal.
DN:s beslut nummer 19099:
DN:s ledamöter har tagit del av inkomna yttrande samt en filmsekvens av situationen och anser att
det inträffade är ett fall där Porswalds tackling enl DN:s riktlinjer borde ge honom 3 matchers
avstängning. Nämnden menar dock man kan inte döma för 3 matcher när Johan Skatz (DN:s
ärende nr 19098) får 2 matchers avstängning för en liknande förseelse av samma domare i
samma match. DN beslutar således att, enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Edvin Porswald
2 matcher, 2020-02-08 TB Västerås – IFK Kungälv och 2020-02-15 Lidköpings AIK – TB Västerås.
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2020-02-15 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.
Svenska Bandyförbundet
Disciplinnämnden

Bengt Arwidson, ordförande
Vid protokollet
Johan Olvegård
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