Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-02-12

Disciplinnämnden (DN)

Till
Anton Hagström, Nässjö IF
Bestraffning:
I P 17-matchen mellan Nässjö IF – Falu BS 2020-02-09 blev ovan rubricerad spelare tilldelad grov
utvisning och matchstraff för olämpligt uppträdande.
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
Matchen som varit jämn, fartfylld och välspelad är slut och har precis avslutats med matchens
sista skott i samband med hörna för Falun. Spelarna är på väg upp mot mittlinjen där domarteamet väntar för att tacka för matchen.
Nr.6 i Falun Elliot Hellström kommer tillsammans med Nr.44 i Nässjö Anton Hagström upp mot oss
sida vid sida och vi noterar att allt inte står rätt till och försöker därför sära på dom för att inget ska
hända. När vi ingriper för att dela dom bägge åt slår Nr.44 Anton Hagström våldsamt med bägge
händer sin klubba på Nr.6 i Falun bakifrån och träffar Nr.6 i Falun över benen. Vad som sagts
under vägen upp mot oss är det ingen i domarteamet som vet men troligt är att han blivit
"trashtalkad".
I samband med att Nr.44 Anton utdelar slaget blåser jag och visar honom det röda kortet varefter
Anton fortsätter själv ut mot utgången av arenan, inga andra spelare är på väg ut varför vi låter
honom fortsätta åka vilket han gör utan protester.
Yttrande från Anton Hagström:
Inget yttrande har inkommit.
DN:s beslut nummer 19111:
DN anser att det inträffade, ett brutalt slag och övervåld efter slutsignal, är ett fall av grov utvisning
som vanligtvis innebär 3 matchers avstängning. En försvårande omständighet för Hagström är det
röda kort han ådrog sig tidigare denna säsong, se DN:s ärende 19026. Då ”återfall” betyder
ytterligare 1 match avstängning innebär dagens ärende att han bör bli avstängd 4 matcher.
Nämnden tar dock hänsyn till Hagströms ålder och reducerar avstängningen med 1 match. DN
beslutar således att, enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Anton Hagström 3 matcher, 202002-15 IK Sirius – Nässjö IF, 2020-02-22 Nässjö IF – Villa/Lidköping samt, antingen första
slutspelsmatchen i pojkallsvenskan alternativt första tävlingsmatchen säsongen 2020/21.
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2020-02-29 och avser allt bandyspel
på ungdomsnivå.
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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