Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-02-17

Disciplinnämnden (DN)

Till
Philip Lindqvist, Vetlanda BK
Bestraffning:
I elitserie-matchen mellan Vetlanda BK – Edsbyns IF 2020-02-16 blev ovan rubricerad spelare
tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
I matchminut 13 anföll Edsbynspelaren i hög fart mot Vetlandas straffområde. När Edsbynspelaren
åkte runt Philip Lindqvist så vek Lindqvist ut benet för att stoppa Edsbyn-spelaren. Lindqvist
fullföljde bentacklingen utan att ha möjlighet att spela på bollen. Tacklingen var i hög fart och
Lindqvists ben träffade Edsbyn-spelaren ben på ett brutalt sätt.
Efter domarråd åkte HD ut och verkställde det grova matchstraffet. Lindqvist lämnade banan utan
protester.
Yttrande från Philip Lindqvist:
Simon Jansson kommer åkandes på kanten och fintar in mot mig och tillbaka. Han ska sedan gå
runt mig. Jag tycker att jag kommer tillräckligt nära honom för att bryta bollen. Men allt sker i
väldigt hög fart och jag kommer fel in i situationen.
DN:s beslut nummer 19118:
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande samt den filmsekvens som visar händelsen.
Nämnden anser att det inträffade är ett grovt fall av grov utvisning, en brutal bentackling utan
avsikt att ta bollen och utan tanke på skaderisken. I normalfallet ger denna typ av övergrepp 3
matchers avstängning. En försvårande omständighet är dock den avstängning Lindqvist
drabbades av i början säsongen, se DN:s beslut nr 19004 vilken innebär att avstängningens längd
ökas med 1 match.
Med stöd av ovanstående beslutar DN att, enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Lindqvist 4
matcher, 2020-02-18 Vetlanda BK – IFK Motala, 2020-02-20 IFK Motala – Vetlanda BK. I det fall
Vetlanda går vidare till kvartsfinal gäller avstängningen även 2020-02-22 Edsbyns IF – Vetlanda
BK samt 2020-02-24 Vetlanda BK – Edsbyns IF.
Under ovanstående omständigheter gäller avstängningen fr o m beslutsdatum t o m 2020-02-24
och avser all bandy på seniornivå.
I det fall Vetlanda BK inte tar sig till kvartsfinal gäller avstängningen all tävlingsbandy på
seniornivå fr o m 2020-02-21 t o m 2020-03-31 samt de 2 första tävlingsmatcherna säsongen
2020/21.
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
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Bengt Arwidson, ordförande
Vid protokollet
Johan Olvegård
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