Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-02-07

Disciplinnämnden (DN)

Till
Fredrik Brandin, Frillesås BK
Bestraffning:
I elitserie-matchen mellan Villa/Lidköping BK – Frillesås BK 2020-02-05 blev ovan rubricerad
spelare utvisad 10 minuter för brutalt spel. Efter matchen anmäler HD Jakob Sulasalmi situationen
till DN som överlämnar ärendet till VGG för ett utlåtande.
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
I matchminut 64 får spelare nummer 7 i Villa Lidköping BK (Jonas Broberg) en passning på egen
planhalva. Han tar emot bollen och i samma moment kommer spelare nummer 61 i Frillesås BK
(Fredrik Brandin). Nummer 61 utdelar en brutal tackling som träffar huvudet och övre delen av
kroppen. Han äventyrar därmed spelare nummer 7;s säkerhet genom detta spelsätt. Bollen är
inom spelhåll, men nummer 61 gör inget anspråk på bollen i situationen.
I matchen tilldöms spelare nummer 61 endast 10 minuters utvisning för ojust tackling. Med
bakgrund av de rörliga bilderna borde påföljden varit grovt matchstraff.
Utlåtande från VGG:
VGG:s samlade bedömning är att Fredrik Brandin i matchminut 64 utför en tackling som äventyrar
motståndarens säkerhet och att betydande skaderisk föreligger.
VGG:s råd till DN är att fortsätta utreda ärendet.
Yttrande från Fredrik Brandin:
Spelare nr.7 i Villa/Lidköping åker med blicken bakåt och får en dålig pass från medspelare. Jag
ser min chans att bryta bollen eller att få spelaren att vända hem. Då jag upptäcker att spelare nr.7
fortsätter i samma riktning och fart försöker jag undvika kollision genom att dra undan kroppen och
lyckas genom det att undvika kollision mot huvud.
Min mening är aldrig att tackla spelare nr.7 i Villa/Lidköping och det ser man också i min rörelse
när jag försöker undvika kollision. (Se repris i slowmotion 1:42:45-1:42:55 i matchvideon)
Spelare nr.7 i Villa/Lidköping fortsätter spela strax efter situationen vilket visar att ingen
huvudskada uppstod. Hade kollisionen skett mot spelare nr 7 i Villa/Lidköpings huvud hade han
med största sannolikhet utgått från spel.
Jag tycker hela situationen från målvaktsutkast till kollision skall tas i beaktning så man ser hur
situationen uppstår från början.
DN:s beslut nummer 19103:
DN:s ledamöter har tagit del av samtliga yttrande och utlåtanden som inkommit samt tittat på den
filmsekvens som visar situationen. Nämnden anser att det inträffade är en grov och brutal blind
side-tackling mot huvud/överkropp som äventyrar motståndarens säkerhet och att betydande
skaderisk föreligger. DN beslutar således att, enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Fredrik

Brandin 3 matcher, 2020-02-08 Frillesås BK – Edsbyns IF, 2020-02-14 Hammarby IF – Frillesås
BK samt 2020-02-16 Frillesås BK – Bollnäs GoIF.
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2020-02-16 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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