Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-02-12

Disciplinnämnden (DN)

Till
Albin Altberg, Edsbyns IF
Bestraffning:
I superjunior-matchen mellan Villa/Lidköping BK – Edsbyns IF 2020-02-08 blev ovan rubricerad
spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
I den 72:a minuten anfaller Villa Lidköping BK. Anfallet startar genom att Villa bryter ett inspel från
Edsbyn i eget straffområde, bollen spelas till Villas spelare Nr 21, Alexander Härndal som från
egen planhalva startar en kontring. Några meter efter Härndal passerat mittlinjen blir han styrd ut
mot sargen av en Edsby-spelare, han tar sig förbi och går runt spelaren och in i banan trots att
han blir lite fasthållen. Edsby-spelaren Nr 23, Albin Altberg ligger centralt i banan och när han ser
att Härndal kommer runt sin försvarskollega så tar han fart mot Härndal, bromsar till och sätter till
en rumptackling utan ansats till att försöka ta bollen.
Efter domarråd bedömde vi i domarteamet att med anledning av den fart som Altberg hade i
samband med tacklingen och att det inte fanns någon ansats till att försöka ta bollen var
tacklingen brutal och han äventyrade motståndarens säkerhet. Rött kort visades för Altberg som
tillfälligt avvisats till utvisningsbåset under den tid som domarteamet hade en kort överläggning om
situationen. Altberg lämnade utvisningsbåset och planområdet utan protester.
Den tacklade Villas-pelaren blev liggande i ca en halv minut men blev inte allvarligt skadad och
deltog senare i matchen.
Yttrande från Albin Altberg:
Jag ser att Villa spelaren är på väg runt min försvarskollega. Jag tar en båge för att komma i
samma åkriktning som Villa-spelaren och han försöker då gå emellan mig och min försvarskollega.
Jag bromsar då in och stänger ytan, jag får Villa-spelaren i sidan, höften. Som man kan se på
videoklippet är det ingen "rumptackling." Han hamnar på mig och det blir ingen rotation. Jag
upplever att han åker in i mig i den stängda ytan
DN:s beslut nummer 19106:
DN anser att det inträffade, en höfttackling utan ansats att ta bollen, är ett fall av grov utvisning
och beslutar således att, enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Albin Altberg 3 matcher, 202002-09 Västerås SK – Edsbyns IF, 2020-02-15 Edsbyns IF – Nässjö IF och 2020-02-16 Edsbyns IF
– Vetlanda BK.
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2020-02-16 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.
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