Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-02-12

Disciplinnämnden (DN)

Till
Erik Olsson, Ljusdals BK
Bestraffning:
I den allsvenska matchen mellan Ljusdals BK – IK Tellus 2020-02-07 blev ovan rubricerad spelare
tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
I matchens sista minut får en Tellusspelare en passning på vänsterkanten på offensiv planhalva,
Tellusspelaren försöker få kontroll på bollen när Ljusdals nr. 54 Erik Olsson kommer från centrala
delen av banan och kraftigt bromsar in och vänder sin bakdel till och delar ut en brutal tackling
som äventyrar motspelarens säkerhet. Tacklingen träffar underkroppen på Tellusspelaren som får
en rotation i en voltrörelse och landar med överkroppen ner i isen.
Erik Olsson lämnar planen utan protester efter att han tilldelats det grova matchstraffet.
Yttrande från Erik Olsson:
Inget yttrande har inkommit.
DN:s beslut nummer 19107:
DN anser att det inträffade, grovt brutalt spel utan möjlighet att ta boll och som innebar betydande
skaderisk för motspelaren, är ett grovt fall av regelbrott som vanligtvis innebär 3 matchers
avstängning. En försvårande omständighet för Olsson är de två grova utvisningar han ådrog sig
säsongen 2018/19, se DN:s beslut nr 18008 & 18073. Återfall innebär ytterligare 1 match
avstängning. DN beslutar således att, enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Erik Olsson 4
matcher, 2020-02-14 Skutskärs IF – Ljusdals BK, 2020-02-21 Ljusdals BK – UNIK, 2020-02-25
Kalix Bandy – Ljusdals BK samt, antingen första kvalmatchen denna säsong (2020-02-28) eller
om Ljusdals BK inte når kvalspel, första tävlingsmatchen säsongen 2020/21.
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2020-02-28 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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