Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-02-25

Disciplinnämnden (DN)

Till
Aksel Örn Ekblom, IK Tellus
Bakgrund:
I den allsvenska matchen mellan IK Tellus – Skutskärs IF 2020-02-21 blev ovan rubricerad
spelare utvisning 10 för bentackling. I efterhand anmälde HD Andreas Svensson situationen till DN
som överlämnade ärendet till VGG för utlåtande.
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
I matchens 67:e minut utdömer vi i domarteamet 10 minuter bentackling på nr.37 i IK Tellus. Efter
att ha tagit del av Bandyplays videosändning från matchen, så gör jag som huvuddomare
bedömningen att tacklingen som nr.37 IK Tellus Aksel Örn Ekblom (1990-07-30) utdelar är brutal
och äventyrar Skutskärs nr.66 Andreas Wilssons säkerhet. Jag vill därmed att
videogranskningsgruppen yttrar sig i detta ärendet.
Utlåtande från VGG:
VGG:s samlade bedömning är att Aksel Örn Ekblom i matchminut 67 utför en tackling som
äventyrar motståndarens säkerhet och att betydande skaderisk föreligger.
VGG:s råd till DN är att fortsätta utreda ärendet.
Yttrande från Aksel Örn Ekblom:
Jag vill vara först och främst vara tydlig med att jag tycker förseelsen är ett regelbrott och domaren
gör helt rätt i att visa ut mig i situationen. Däremot kommer jag starkt motsätta mig att det blir
ytterligare påföljder utöver den avstängningen som tyvärr ligger på oss (läs mig och Hampus
Krantz) in i sista omgången av serien.
Grund till ställningstagande:
•
•

Grundat i definitionen av vad som är en 10-minutersutvisning, som skrivs i regelboken*
På grund av på farten vid kollisionen. Som är ringa.

*I regelboken (länk) på sida 36 (10-minutersutvisningar) går det att läsa om förseelsen:
”a) Om spelaren angriper en motspelare på ett våldsamt eller farligt sätt t ex genom påkörning,
ben- knätackling, slag på skridskorna och hakning med klubba.”
Min syn på situationen:
I matchens 67 minut skrinnar jag upp i banan för att ”stänga en yta” ungefär 5 meter från
mittplanen på IK Tellus planhalva. Som de syns på videon blir det en kollision mellan mig och 66,
Andreas i Skutskärs IF. Det blir en smäll där jag träffar Andreas (som är bollförare) i bröst/högra
axel med min högra axel, vilket ger honom en rotation. Eftersom han tar en skarp sväng in i den
ytan så är farten ringa när väl kollisionen äger rum. Därför tycker jag domaren bedömning är helt
rätt. Det är ingen överhängande risk för skador och jag använder inte benen på ett farligt sätt. En
korrekt bedömd situation. Andreas har även inga problem att spela vidare efter händelsen.

Parantes: Jag vet inte om det är av betydelse men när jag först blir utvisad blir det ”våldsam
tackling” vilket jag anser är en korrekt bedömning. Sedan blir det ändrat till bentackling, vilket jag
tycker men ser på bilderna att det inte är.
Slutsats:
Domarteamet gör en korrekt bedömning av situationen utefter regelboken. En 10-minutersutvisning.
DN:s beslut nummer 19127:
DN anser att tacklingen är ett exempel på övervåld vid brutal tackling mot huvud/överkropp utan
möjlighet att ta bollen. Det inträffade är alltså ett fall av grov utvisning som går utöver det som kan
kallas normalfallet och beslutar således att, enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Aksel Örn
Ekblom 3 matcher, 2020-02-25 UNIK – IK Tellus samt de två 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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