Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-02-27

Disciplinnämnden (DN)

Till
Jonathan Andersson, Snoddas BK
Bestraffning:
I div 1-matchen mellan Snoddas BK – Uppsala BoIS 2020-02-23 blev ovan rubricerad spelare
tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
I slutskedet av matchen i den 90:e minuten åker 2 spelare och tuggar med varandra efter en
situation. Situationen som uppstod var det inte någon konstighet med förutom att nr 4 i Snoddas
(Jonathan Andersson) åker och tuggar med en uppsalaspelare, när de efter några sekunder
närmar sig varandra så skickar Andersson upp klubban mellan benen på uppsalaspelaren och
träffar honom mellan benen, AD 2 ser hela situationen och reagerar omgående. Någon form av
provokation har använts men AD 2 har inte hört några ord.
Bollen var död när detta hände och ett målvaktsutkast var på gång. Händelsen skedde strax
utanför sekretariatet.
Uppsalaspelaren kunna spela vidare efter det inträffade.
Andersson lämnade banan utan protest.
Yttrande från Robert Lindgren, klubbchef:
Jonathan Andersson beklagar det som hänt. Detta är något som föreningen jobbar för att det inte
ska ske. Man ska respektera motståndare och ledare /funktionärer det är föreningens policy.
Tyvärr blir det fel ibland vilket det i detta fall blivit .
Helt övertygad om att beslutande fattar ett bra beslut .
DN:s beslut nummer 19131:
DN anser att det inträffade är ett fall av grov utvisning som i normalfallet innebär 3 matchers
avstängning. Nämnden konstaterar dock att Andersson utsatts för någon form av provokation och
reducerar därmed avstängningen med 1 match. DN beslutar således att, enligt RF:s kap. 14 § 2
punkt 7, stänga av Jonathan Andersson 2 matcher, 2020-03-01 Lesjöfors/Filipstad – Snoddas BK
samt den första tävlingsmatchen 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.
Svenska Bandyförbundet
Disciplinnämnden

Bengt Arwidson, ordförande
Vid protokollet
Johan Olvegård
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