Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-02-25

Disciplinnämnden (DN)

Till
Hampus Krantz, IK Tellus
Bakgrund:
I den allsvenska matchen mellan IK Tellus – Skutskärs IF 2020-02-21 blev ovan rubricerad
spelare utvisad 10 minuter för ojust tackling. Efter matchen anmäler HD Andreas Svensson
situationen till DN som överlämnar ärendet till VGG för utlåtande.
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
I matchens 38:e minut utdömer vi i domarteamet 10 minuter för ojust tackling på nr.22 i IK Tellus.
Efter att ha tagit del av Bandyplays videosändning från matchen så gör jag som huvudomare
bedömningen att tacklingen som nr.22 i IK Tellus, Hampus Krantz (1988-02-11) utdelar är brutal
och äventyrar Skutskär nr.8 Olle Bolkeus säkerhet. Jag vill därmed att videogranskringsgruppen
yttrar sig i detta ärende.
Utlåtande från VGG:
VGG:s samlade bedömning är att Hampus Krantz i matchminut 38 utför en tackling som äventyrar
motståndarens säkerhet och att betydande skaderisk föreligger.
VGG:s råd till DN är att fortsätta utreda ärendet.
Yttrande från Hampus Krantz:
Detta var en mycket tråkig och olycklig händelse. Tacklingen var enligt min uppfattning omedveten
och jag hade ingen uppsikt om var Olle befann sig då jag hamnade vänd ifrån Olle i situationen.
Det var en väldig ”tunn” tackling och Olle sa direkt efter incidenten till mig att ”allt är lugnt och det
är ingen fara” och Olle kunde därefter spela obehindrat resten av matchen.
DN:s beslut nummer 19126:
DN anser att det inträffade, övervåld vid brutal tackling utan möjlighet att ta bollen är ett fall av
grov utvisning som ligger över gränsen för vad som kallas normalfall och beslutar således att,
enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Hampus Krantz 3 matcher, 2020-02-25 UNIK – IK
Tellus samt de 2 första tävlingsmatcherna säsongen 2020/21.
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2020-03-31 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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