Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-03-02

Disciplinnämnden (DN)

Till
Andreas Eriksson, IF Boltic
Bestraffning:
I den allsvenska matchen mellan IF Boltic – IFK Kungälv 2020-02-25 blev ovan rubricerad spelare
tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
I matchminut 46 anfaller Kungälv. Anfallet startar genom att en Kungälvs-spelare bryter en
passning ca 20-30 meter in på egen planhalva. Spelaren har hög fart och transporterar bollen
framåt några meter från sargen på höger sida i anfallsriktningen. Den passning Kungälvs-spelaren
bröt slogs av Eriksson och han fortsätter upp i banan och möter bollförande motståndare. Ca 5-10
meter in på Kungälvs planhalva bromsar Eriksson till och bentacklar motståndaren genom att
sträcka ut sitt vänstra ben som träffar Kungälvs-spelaren högt upp på benet/låret.
Efter ett kort domarråd bedömde vi att med tanke på den fart Eriksson hade i samband med
tacklingen och att det inte fanns någon ansats att försöka ta bollen var tacklingen brutal och att
han äventyrade motståndarens säkerhet.
Rött kort visades för Eriksson som var kvar på planen då han kollade med den tillfälligt skadade
motståndaren. Eriksson lämnade planen utan protester.
Kungälvs-spelaren blev liggande ca 1 minut och fick hjälpas av planen. Han återkom dock senare i
matchen.
Yttrande från Andreas Eriksson:
Inget yttrande har inkommit.
DN:s beslut nummer 19136:
DN anser att det inträffade är ett normalfall av grov utvisning och beslutar således att, enligt RF:s
kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Andreas Eriksson de 2 första tävlingsmatcherna säsongen
2020/21.
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
Vid protokollet
Johan Olvegård
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