Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-03-15

Disciplinnämnden (DN)

Till
Linus Pettersson, Sandvikens AIK
Bestraffning:
I elitseriens semifinal 3 mellan Edsbyns IF – Sandvikens AIK 2020-03-12 blev ovan rubricerad
spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
I matchminut 44 åker nummer 99 i Edsbyn, Tuomas Määtä, längst med sargen med nummer 15 i
Sandviken Linus Petterson jagandes efter. Määtä gör en snabb vändning in i banan varpå
Pettersson i ett försök att stoppa honom, delar ut en bentackling som träffar knä mot knä.
Bentacklingen är brutal och äventyrar spelarens säkerhet.
Määtä kan fullfölja matchen och Pettersson lämnar planen utan protest.
Yttrande från Linus Pettersson:
Jag ser att nr 99 åker ner i riktning mot vår kortlinje och anser att jag har en chans att störa honom
och eventuellt få till ett frislag i sämsta fall för att undvika en hörna. När jag närmar mig bromsar
han upp och gör en snabb sidledsförflyttning som jag försöker svänga efter. I detta blixtsnabba
beslut inser jag att jag inte kommer nå bollen och har satt mig själv i prekärt läge.
Jag har absolut inget uppsåt att bentackla och äventyra hans säkerhet. Jag anser heller inte att
jag kommer med sträckt ben mot honom. Om jag hade valt att svänga bort från honom precis när
han gör sin sidledsförflyttning så skulle det bli en extrem bentackling pga att mitt vänsterben skulle
vara kvar i situationen men inte min övriga kropp.
10 min utvisning kan jag acceptera men har väldigt svårt att se hur jag kan undvika kroppskontakt
när han väljer att hoppa undan från mig i absolut sista sekund.
DN:s beslut nummer 19145:
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 Linus Pettersson 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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