Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-02-04

Disciplinnämnden (DN)

Till
Jonathan Kylberg, IK Sirius
Bestraffning:
I superjuniorelit-matchen mellan IK Sirius – Edsbyns IF 2020-02-02 blev ovan rubricerad spelare
tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
En Edsbynspelare driver i matchminut 54 i hög fart upp bollen i ett anfall mot Sirius högerförsvar.
Strax efter att Edsbynspelaren passerat mittlinjen och avbytarbåsen väljer Edsbynspelaren att gå
på utsidan och slår bollen i sargen för att komma förbi Sirius försvar.
Sirius spelare nr 8 Jonathan Kylberg kommer från insidan av plan och fullföljer en brutal tackling
på Edsbynspelaren som flyger ut över sarg och in i reklamräcket. Jonathan äventyrar Edsbyspelarens säkerhet utan att ha en chans att spela på bollen. Jonathan lämnar planen utan protest
efter det röda kortet.
Yttrande från Jonathan Kylberg:
Edsby-spelaren driver upp bollen längs sargen och ungefär 20 meter ner på vår planhalva slår han
bollen i sargen förbi mig. Jag har tanken att få ner farten på spelaren genom att endast stå i
vägen. Spelaren väljer att åka på utsidan av mig och åker i hög fart längs sargen och jämsides
med honom går jag in axel mot axel. Jag försöker bara få ner farten på spelaren som precis innan
smällen hamnar i obalans när han försöker gå runt på andra sidan av sargen. Jag förväntade mig
att spelaren skulle trycka tillbaka i närkampen men istället är han helt avslappnad och åker
olyckligt in i reklamräcket.
Jag kollar direkt med spelaren hur läget är samt bad om ursäkt och han var i gott skick och
fortsatte spela matchen. I min mening ska det vara utvisning men det är inte en brutal tackling
med bakgrund av att jag går in axel mot axel samt att vi båda är vända mot bollen och åker åt
samma håll och jag har inte avsikt av att trycka honom över sargen utan ville endast bromsa ner
honom. Uppfattningen av tacklingen förvärras av att han olyckligt åker in i reklamräcket längs med
isen och det blir ett högt ljud som gör att smällen verkar hårdare än vad den är.
Jag möts av en markant kortare och lättare spelare än jag själv som jag förväntade mig skulle
trycka tillbaka i närkampen.
Jag är olycklig över det inträffade och glad att Nicholas inte gjorde illa sig.
DN:s beslut nummer 19100:
DN anser att det inträffade är ett normalfall av grov utvisning och beslutar således att, enligt RF:s
kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Jonathan Kylberg 2 matcher, 2020-02-08 Vetlanda BK – IK Sirius
och 2020-02-09 Nässjö IF – IK Sirius.
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2020-02-09 och avser allt bandyspel
på juniornivå.

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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