Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-03-19

Disciplinnämnden (DN)

Till
Albin Mattsson, Örebro SK
Bestraffning:
I P 19-matchen mellan Västanfors IF – Örebro SK 2020-03-14 blev ovan rubricerad spelare
tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
I matchminut 43 åker en Västanforsspelare med bollen i anfall på Örebros planhalva strax utanför
straffområdet. Albin Mattson åker med hög hastighet över 20 m mot motspelaren och tacklar
honom med benet och höften. Tacklingen är brutal och träffen är kraftigt på motspelaren, som gör
att han färdas upp i luften innan han landar på isen. Mattson spelar inte mot bollen utan hans
avsikt är att stoppa motspelaren genom att tackla honom.
Motspelaren fullföljer matchen. Mattson får grov utvisning och lämnar spelplanen.
Yttrande från Albin Mattsson:
Inget yttrande har inkommit.
DN:s beslut nummer 19147:
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 Albin Mattsson 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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Disciplinnämnden

Bengt Arwidson, ordförande
Vid protokollet
Johan Olvegård
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