Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-02-19

Disciplinnämnden (DN)

Till
Viggo Olofsson, Lidköpings AIK
Bestraffning:
I div 1-matchen mellan Lidköpings AIK U – Blåsut/Vänersborgs BK 2020-02-16 blev ovan
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
I första halvleks 44:e minut anfaller Blåsut på sin högerkant. Blåsuts spelare driver bollen in på
LAIK:s planhalva längs med sargen. När Blåsuts spelare hunnit ett tiotal meter in på planhalvan
blir denne tacklad över sargen och ut utanför isen och mot reklamskyltarna av Viggo Olofsson.
Viggo kommer åkandes inifrån planen och tacklar med hög fart ut Blåsut spelare över sargen.
Tacklingen sker med skuldran efter att Viggo i precis innan tacklingen ändrat sin åkriktning så den
löper parallellt med Blåsuts spelare. Jag bestämde då att tilldöma Viggo grovt matchstraff för att
med hög hastighet ha äventyrat Blåsut spelares säkerhet genom att tackla honom över sargen.
Viggo lämnar planen utan protester och Blåsuts spelare fick utgå på grund av skada.
Yttrande från Viggo Olofsson:
Jag som spelare tycker inte att farten är så hög då jag tycker att det gått snabbare i matchen. Sen
är det väldigt oturligt att det kom en reklamskylt där då jag anser att det är axel mot axel utan
avseende att skada motståndaren.
DN:s beslut nummer 19121:
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 Viggo Olofsson 2 matcher, 2020-02-22 Nässjö IF – Lidköpings AIK
och 2020-02-23 Surte BK – Lidköpings AIK.
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2020-02-23 och avser all bandy 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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