Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-02-12

Disciplinnämnden (DN)

Till
Jonathan Skärås, TB Västerås
Bestraffning:
I den allsvenska matchen mellan TB Västerås – IFK Kungälv 2020-02-08 blev ovan rubricerad
spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
I matchminut 85 inträffar följande. Tillberga har bollen under kontroll och går till anfall. Ca 10 meter
bredvid den spelare som har bollen åker nr 8 (Jonathan Skärås) och en Kungälvspelare.
Närkontakt mellan spelarna där Kungälvspelaren försöker stänga undan Tillbergaspelaren. Jag
väljer att inte blåsa eftersom Tillberga har bollen under full kontroll. Tillbergaspelare sliter sig loss
från sin bevakning genom att slå klubban med spetsen på Kungälvspelaren. Slaget träffar med
klubbspetsen rakt i magen. Slaget är brutalt och avsiktligt. Utförs med full kraft.
Grovt matchstraff utdelas.
Den provokationen som jag har kryssat i enligt ovan innefattar den lilla stängning/fasthållning som
Jonathan utsätts för.
Mitt bedömningsavstånd är ca 10 meter. Den utvisade spelaren lämnar spelplanen direkt utan
några protester.
Yttrande från Jonathan Skärås:
84.25 in i matchen kommer vi upp i ett anfall som startar på vår vänsterkant. När vår vänsterhalv
tar åkning in i plan så tar jag och kurvar upp för att vara spelbar. Vid mittlinjen tar en
Kungälvspelare tag i mig och interferar mig samt kommer med ett slag över min arm. Det är
knappast någon liten stängning som domaren säger, se bifogade bilder eller på videon från
matchen. Jag försöker komma loss men får ett slag till och tröjdragning som leder till att jag
roterar. I denna rotation så träffar min klubba Kungälvspelaren, som jag uppfattar det, i magen och
då med baksidan och inte med spetsen som domaren säger. Där återigen delar jag inte den
uppfattning som domaren har.
Här önskar man att domarna, som har en bra position, ser första situationen som skapar hela
händelsen och även ger Kungälvsspelaren den bestraffning som hans agerande borde ha
renderat i. Det är definitivt en fasthållning där han skulle agerat och visat att han tar en avvaktade
utvisning.
Spelaren är dock rutinerad och förstärker sedan situationen och får det att se värre ut än vad det i
min uppfattning är. Spelaren fortsatte att delta i spelet direkt när spelet återupptas, vilket också
visar att det inte var ett brutalt slag i full kraft.
DN:s beslut nummer 19114:
DN anser att det inträffade, spearing i magen, är ett fall av grov utvisning som vanligtvis innebär 3
matchers avstängning. Nämnden konstaterar dock att Skärås blivit kraftigt provocerad och
reducerar därför avstängningen med 1 match. DN beslutar således att, enligt RF:s kap. 14 § 2

punkt 7, stänga av Jonathan Skärås 2 matcher, 2020-02-15 Lidköpings AIK – TB Västerås och
2020-02-22 TB Västerås – Katrineholms SK.
Avstängningen gäller från och med till och med 2020-02-22 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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