Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-03-02

Disciplinnämnden (DN)

Till
Niklas Engström, TB Västerås
Bestraffning:
Efter den allsvenska matchen mellan TB Västerås – Nässjö IF 2020-02-25 anmäler HD Peter
Persson en situation till DN som överlämnar det till VGG för utlåtande.
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
I matchminut 17 utvisas Engström 10 för ojust tackling. HD har tittat på situationen i efterhand och
tycker att den ser misstänkt ut som att han äventyrar spelarens säkerhet.
Utlåtande från VGG:
VGG:s samlade bedömning är att Niklas Engström i matchminut 17 tacklar på ett sätt som
äventyrar motståndarens säkerhet och att betydande skaderisk föreligger.
VGG råder DN att fortsätta utreda ärendet.
Yttrande från Niklas Engström:
Inget yttrande har inkommit.
DN:s beslut nummer 19137:
DN anser att Engströms brutala tackling mot huvud/nacke ligger över vad som kan betecknas som
ett normalfall av grov utvisning. Av filmbilderna framgår att han satsar mot spelaren från ca15-20
meters håll och att han hade god tid på sig att undvika en kollision. DN beslutar således att, enligt
RF:s kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Niklas Engström de 3 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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