Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-02-12

Disciplinnämnden (DN)

Till
Jonathan Eriksson, Hammarby IF
Bestraffning:
I juniorelit-matchen mellan IFK Rättvik – Hammarby IF 2020-02-09 blev ovan rubricerad spelare
tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
I matchens 94:e minut har Rättvik spelare nr 8 kontroll över bollen långt ner på egen planhalva
några meter ovanför Rättviks vänstra hörncirkel. Då det är i matchens slutsekunder slår
Rättvikspelaren ett lyft upp i spelplanen och situationen är överspelad. I samband med att
Rättviksspelaren genomfört lyftet och ska ta ny position kommer Hammarbys spelare nr 11 (JE) i
hög fart och bentacklar Rättvikspelaren. Tacklingen är våldsam, sker i hög fart, med sträckt ben,
och äventyrar Rättvikspelarens säkerhet. Hammarbyspelare nr 11(JE) är sen in i situationen och
har ingen chans att spela på bollen då den någon sekund tidigare spelats bort av
Rättviksspelaren.
Rättvikspelaren fick efter situationen utgå och spelade inte mer i matchen.
Hammarbyspelare nr 11(JE) hade tidigare i matchen fått tillsägelse omkring olämpligt
uppträdande, dock ingen utvisning. Hammarbyspelaren uppträdde på ett bra sätt i samband med
utvisningen och lämnade spelplanen utan protester.
Yttrande från Jonathan Eriksson:
Under slutet av matchen spelar vi med hög press för att försöka komma ikapp målmässigt i
matchen. Rättviks spelare är stillastående och förbereder ett lyft från egen planhalva, jag åker
emot spelaren rakt framifrån. Lyftet går och i samband med det, försöker jag hoppa för att fånga
bollen på bröstet. I landningen får jag ett felskär vilket gör att jag ramlar och glider rakt in i den
stillastående spelaren. Rättvikspelaren följer bollbanan och kliver inte undan då jag glidandes
rammar honom. Min intention är att fånga bollen i lyftsituationen och det är en olyckshändelse som
gör att jag åker in i Rättvikspelaren. Jag har ingen möjlighet att parera riktningen eftersom jag
glider in i spelaren.
Efter situationen accepterar jag domarens beslut och åker direkt av isen även om min bedömning
av situationen är att jag glider in i Rättvikspelaren vilket eftersom Rättvikspelaren faller kan på sin
höjd rendera i en 10 min-utvisning. Jag ser att Rättvikspelaren inte behöver någon vård på isen
utan kan åka av isen för egen maskin. Då detta var det sista som hände i matchen ser jag
domaren blåsa av matchen innan jag hunnit ut från Arenan.
DN:s beslut nummer 19112:
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 Eriksson 2 matcher, 2020-02-16 IFK Motala – Hammarby
IF och 2020-02-23 Hammarby IF – IFK Vänersborg.
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2020-02-23 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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Bengt Arwidson, ordförande
Vid protokollet
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