Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-02-26

Disciplinnämnden (DN)

Till
Erik Jakobsson, Västanfors IF
Bestraffning:
I div 1-matchen mellan IFK Rättvik – Västanfors IF 2020-02-23 blev ovan rubricerad spelare
tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
I matchminut 91 hamnar Jakobsson och nr 20 i Västanfors i en kampsituation om bollen vid
sargen. Rättviksspelaren går in i kampen bryskt och båda spelarna faller ner till isen. När de
kommer upp till stående ”crosscheckar” Jakobsson motståndaren med klubban så att han faller
över sargen.
HD står ca 2 meter från situationen och tar fram det röda kortet, visar det för Jakobsson och
meddelar att han får en grov utvisning. Jakobsson lämnar planen utan protest och Rättvikspelaren
får 10 minuter för fasthållning.
Yttrande från Erik Jakobsson:
I matchminut 91, när vi leder matchen med 6-2, driver jag bollen vid sargen på mittplan, Rättviks
nr 15 försöker ta av mig bollen, när jag kommer förbi honom har han tag med sin hand mellan
mina ben, jag försöker ta mig loss men han fortsätter att hålla fast mitt pungskydd och min pung.
Jag kommer loss och knuffar iväg honom med mina händer om klubban, jag har händerna
tillsamman runt klubbskaftet, det är ingen "crosschecking", men han ramlar omkull. Ingen av oss
spelare ramlar i matchsituationen, som domaren skriver.
Jag åker direkt av planen vid utvisningen. Rättviks nr 15 har tidigare under matchen gjort likande
förseelser och Västanfors påtalade detta för meddomaren på den sida där förseelsen ägde rum.
Naturligtvis ångrar jag att jag knuffade till nr 15, men smärtan mellan benen gjorde att jag
överreagerade. Smärtan satt för övrigt i under hela söndagen.
DN:s beslut nummer 19132:
DN anser att det inträffade är ett normalfall av grov utvisning som vanligtvis innebär 2 matchers
avstängning. Det är dock DN:s bedömning att Jakobsson utsatts för en kraftig provokation under
händelseförloppet och reducerar därför avstängningen med 1 match. DN beslutar således att,
enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Erik Jakobsson 1 match, 2020-02-28 Östersunds BS –
Västanfors IF.
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2020-02-28 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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Bengt Arwidson, ordförande
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