Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-02-25

Disciplinnämnden (DN)

Till
Alexander Heinhagen, Nässjö IF
Bestraffning:
I den allsvenska matchen mellan Nässjö IF – Lidköpings AIK 2020-02-22 blev ovan rubricerad
spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
I matchens 98:e minut anfaller LAIK längs med sargen på Nässjös planhalva. LAIK:s spelare
nummer 11 driver med bollen längs med sargen med riktning mot Nässjös förlängda mållinje. När
han kommit ungefär halvvägs in på Nässjös planhalva tacklas han av Nässjös spelare nummer 6
(Alexander Heinhagen) så att han får flyger ut utanför sargen. Heinhagen kommer åkande inifrån
egen planhalva med riktning mot sargen. Innan han kommer fram till LAIK:s spelare vänder han
om så att han är vänd ner mot egen förlängd mållinje och tacklar LAIK:s spelare med vänster
skridsko och ben sträckt först in i situationen. Jag anser att Heinhagen tacklar LAIK:s spelare med
hög hastighet och äventyrar spelarens säkerhet och väljer då att utdöma grovt matchstraff till
Heinhagen. Han lämnar planen utan några protester.
Yttrande från Alexander Heinhagen:
Matchminut 98 Laikspelaren avancerar med bollen på sin vänstersida NIF spelare nr 6 åker ut mot
sargen för att få stopp på spelet missar bollen med klubban och tacklar då Laik spelaren med
rumpan/ höften bägge spelarna åker över sargen vid smällen, Laikspelaren fortsatte att spela klart
matchen.
DN:s beslut nummer 19130:
DN anser att det inträffade, en brutal tackling vid sargkanten utan möjlighet att ta bollen är ett nfall
av grov utvisning som bedöms ligga över normalfallet. DN beslutar således att, enligt RF:s kap. 14
§ 2 punkt 7, stänga av Alexander Heinhagen 3 matcher, 2020-02-25 TB Västerås – Nässjö IF
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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