
Riksidrottsnämnden

BESLUT
Per capsulam

meddelat av RIN den 23 februari 2022 i ärende nr 103/22-14

Klagande: Rasmus Linder, Broberg/SöderhamnIF

Den 17 februari 2022 beslutade Svenska Bandyförbundets Disciplinnämnd
(Disciplinnämnden) att, med stöd av 14 kap. 2 § 7 Riksidrottsférbundets stadgar,
stänga av Rasmus Linderfrån allt bandyspel och ledaruppdrag på seniornivå fr.o.m.
den 17 februari 2022 t.o.m. den 25 februari 2022, se bilaga 1. Anmälan om

bestraffning bifogas som bilaga 2.

RasmusLinderhar nu överklagat Disciplinnämndens beslut och yrkat att RIN ska
korta ner avstängningstiden, se bilaga 3.

RIN:s bedömning

RIN anserinte att det finns skäl att göra någon annan bedömning än den som
Disciplinnämndenhargjort. RIN avslår därför överklagandet, vilket innebäratt
Disciplinnämndensbeslut stårfast.

RIN:s beslutfår inte överklagas.

På Riksidrottsnämndens vägnar

Bo Bengtsson

I beslutet har deltagit Bo Bengtsson (vice ordförande) samt Björn Backman, Anna
Erman, Sanna Granbeck, Lena Nitz, Christer Pallin och Thomas Tjäder. Enhälligt.

Sekreterare: Emelie Smiding

Riksidrottsförbundet Idrottens Hus Box 11016, 100 61 Stockholm

Tel växel: 08-699 60 00 www.rf.se e-post: riksidrottsforbundet@rf.se
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Svenska Bandyförbundet Beslutsdatum 2022-02-17

Disciplinnämnden (DN)

Till
RasmusLinder, Broberg/Söderhamn IF

Bestraffning:

Efter elitseriematchen mellan Västerås SK — Broberg/SöderhamnIF 2022-02-15
anmälde HD Mikael Hillerius en situation i matchens 29:e minut.

DN överlämnar anmälan till VGG för utlåtande.

Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
Efter att ha tittat på situationen i efterhandvill jag som anmälare att VGG tittar på
bifogad sekvens. I matchens 24:e minut är det en situation där Västerås Tobias

Holmberg uppvaktar och försökerta bollen av Brobergs Rasmus Linder som får
några småslag ochblirlite fasthållen av Holmberg.

Från min position under matchen uppleverjag situationen som att Linder mer

försökerslita sig loss men efteratt jag tittat på sekvenseni efterhand serjag att han
utdelare en armbåge bakåt mot Västerås-spelaren.

2 filmklipp bifogades anmälan.

Utlåtande från VGG:
Efteratt tagit del av materialet meddelar VGG att de är eniga om att betydande
skaderisk föreligger samt att det äventyrar spelarens säkerhet.

VGG överlämnar ärendettill DN för fortsatt utredning och beslut.

Yttrande från Rasmus Linder:
Jag är en tydlig bollförare och VSK-aren försöker upprepade gångerslå på min

klubba bakifrån (vilket tydligt också hörs på filmsnutt 1) efter att han inte fått tag på
bollen. Efter sitt andra eller tredje slag tar han tag i min vänstersida på höften och en
rotation uppstår. Slagen tar jag och accepterari situationen som är, men när han
tydligt tar tag i min höft så blir jag till slut less ochvill slita mig loss med armen ochi

samband medrotationen som uppstår så ser det ut som en armbåge, men herregud

det är en arm bakåt i maklig fart och VSK-spelaren förstärkersituationen eller dras
medi rotationen han själv skapade och startade.

Svenska Bandyförbundet

Vänerparken 13

462 35 Vänersborg

Bankgiro 713-2061, Org. nr. 818500-2733

www.svenskbandy.se
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Jag anser 10026 att jag inte utsätter Holmberg för en armbåge och uppenbar

skaderisk då allt sker i mycketlåg fart och vi fortsatte lira utan några hard feelings

oss emellan.

Yttrande Svenne Olsson, klubbchef Broberg/SöderhamnIF:

Här finns 3 st inblandade och ansvariga som samtliga har kunnat fatta bättre beslut

enligt vad manfår göra på en bandyplan enligt regelboken. Först VSK-spelaren

sedan HDochtill sist Linder. Lindersliter sig loss och farten i det tillsammans med

rotationen som uppstår när Holmberg tar tag i höften är mycket låg och jag och vi

anser att motståndaren INTE utsätts för uppenbar skaderisk.

DN:s beslut nummer 21115:
DN:s ledamöterhar tagit del av anmälan, yttrande och filmklipp som visar händelsen.

DN delar VGG:s uppfattning om att det föreligger ”betydande skaderisk”. Detta

betyderatt Linders armbåge i huvudhöjd är ett grovt regelbrott som vanligtvis innebär

3 matchers avstängning. DN delar dock även spelarens och ledarens uppfattning om

Linder blev kraftigt provocerad av motståndarens fasthållning vilket gör att nämnden

reducerar avstängningen med 1 match.

DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 8 2 punkt 7, stänga av Rasmus

Linder 2 matcher, 22-02-19 Broberg/SöderhamnIF — IK Sirius samtförsta

slutspelsmatchen 22-02-25.

Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2022-02-25 och avser

allt bandyspel på seniornivå.

Skulle någon eller några av ovan nämnda matcherinte spelas på angivet datum,

gäller avstängningen nästkommande tävlingsmatch/-er.

Spelare får under tiden denne är avstängd inte uppträda i någon ledarroll i tävling där

spelaren erhöll sin avstängning. Detta innebär bland annat att spelaren inte får

befinnasig i närheten av det tekniska området och inte heller på annat sätt instruera

eller ha kontakt medsitt lag.

Överklagan:
Klagande haratt senast inom två (2) veckor från den dag beslut meddelas, inkomma

medklagoskrift till Riksidrottsnämnden. Postadress: Idrottens Hus, Box 11016, 100

61 Stockholm.

I DN:s beslut deltog Bengt Arwidson, Gudmund Knutson, Anders Jakobsson och Bo

Nilsson.

Roland Fagerdeltog ej i beslutet.

Svenska Bandyförbundet

Vänerparken 13

462 35 Vänersborg

Bankgiro 713-2061, Org. nr. 818500-2733

www.svenskbandy.se



Svenska Bandyförbundet
Disciplinnämnden

Bengt Arwidson, ordförande

Vid protokollet

Johan Olvegård

Sändlista: Berörd förening, Domare, DN, SBF, TK, RDK.

Svenska Bandyförbundet

Vänerparken 13

462 35 Vänersborg

Bankgiro 713-2061, Org. nr. 818500-2733

www.svenskbandy.se
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Protest mot kap 7 Bestraffningar § 6.1

Till Svenska BandyférbundetsDisciplinnémndatt ingestill: beredskap@svenskbandy.se

micke.eriksson@svenskbandy.se

MATCHDATA:

LAGA | Västerås cB | Broberg

ORT Västerås ARENA | ABB Arena

DATUM 15/2-22 KLOCKSLAG 19:00 SERIE Elitserien Herr

FÖRUTSÄTTNINGAR:
Om det framkommeratt domarens beslut grundarsig på eller innehåller uppenbara

felaktigheter som medför betydande skaderisker för spelare, ledare, domare eller

övriga funktionärer får Disciplinnämnden möjlighet att ändra domarens beslut och utdöma

annan påföljd.

PROTEST SKA LÄMNAS SENASTKL: 12:00 DAG EFTER MATCH.

Endast denna blankett ska användas vid protest samt vara underskriven av Sport-/Klubbchefeller Ordförande.

PROTEST:

Efter matchen har jag och teamet uppmärksammat en situation.

Efter att ha tittat på situationen i efterhand vill jag som anmälare att

vag tittar på bifogad sekvens.

I matchens 24:e minut år det en situation där nr8 i Västerås Tobias

Holmberg uppvaktar och försöker ta bollen av nr47 i Broberg Rasmus Linder.

INv47 far nagra smaslag och blir lite fasthallen av nr8. Fran min position

under matchen upplever jag situationen som att nr47 mer férsker slita sig

loss.

Efter att jag tittat på sekvensen i efterhand ser jag att nr47 utdelare en

armbåge bakåt mot nr8.

BILDBEVIS:

Videofilm bifogas protesten Ja Nej Ol

För att Videogranskningsgruppen ska kunna ge ett yttrande om förseelsen måste protest

följas av en filmsekvens av förseelsen.

Vid filmsekvens uppge matchminutför förseelsen.

SBF:s Tävlingsenhet harrätt att begära in bildbevis från berörda föreningar.

 

 

 

  
 

KONTAKTUPPGIFTER:

FÖRENINGENS REPRESENTANT: TELEFON E-POST

FUNKTIONAR: TELEFON E-POST

RDK-LEDAMOT: TELEFON E-POST

Supervisor Kent Eliasson 070-3335533

ORT DATUM KLOCKSLAG

Uppsala 16/2-22 10:00

ANSVARIG ANMALARE:   Mikael Hillerius
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Bilson 3
Joakim Dahl (RF/SISU)
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Fran: Svenne Olsson <svenne@brobergsoderhamn.se> Aud omySkickat: den 18 februari 2022 15:49 oa. FiTill: Riksidrottsforbundet(RF) LOZ2-021$Ämne: Text och åsikt för bedömning /6 3 (22-i

Uppféljningsflagga: Flag forfollow up
Flagga: Har meddelandeflagga

) Dufar inte e-postofta fran svenne@brobergsoderhamn.se.

Hejsan RF

Jag har skickat några filmeri ett tidigare mail jag vill att ni tittar på för att bedöma detrimliga (läs grovt felaktiga) iatt utse provokation som strafflindring som följd.

Det finns 2 matcheratt diskutera och det är matchen Broberg-Sandviken den 27/11 (filmerna längst ned i tidigaremail) och matchen Västerås -Broberg 15/2 (dom

2

första filmernai mailet).

Vivill att ni tittar vad som ärskillnaden i provokation och om det överhuvudtaget är möjligt att bedöma den enaprovokationentill 2 matchers strafflindring och den andatill 1 match strafflindring?

1. Broberg Söderhamn bandy har av bandyns disciplinnämnd i matchen mellan Västerås och Broberg den 15/2fått en avstängd spelare i 3 matcher som av disciplinnämndenharreduceratstill 2 matchers
avstängning pga provokation, dvs 1 st match som strafflindring pga provokation.

Händelseförlopp enligt film och vår bedömning: Vår spelare nr 47 har bollen tydligt och Västerås-spelare utdelarbakifrån utan chanspå att träffa boll 2st kraftiga slag mitt på klubban på spelare nr 47 (på den ena filmen ekar slagetöver hela arenan bla. Efter slag 2 så omfamnar Västerås spelare Brobergs spelare i ett tredje försök, varvid han tartag i spelarens (47) vänstra höft och en rotation uppstår samtidigt som Brobergs spelare har fått nog efter ett tredjeförsök utan att domarenblåser, varvid hani rotationen som uppstår värjer sig/föser undan Västerås spelaren medarmen. Nämndenvill få det till en armbåge men detär det inte OCH filmenvisar ej heller exakt det. Men det ärprovokationenvivill belysa här : 2 kraftiga slag med klubba som ekari hela arenan och påfilm samt en omfamningbakifrån och ett tag i höften

2, I Matchen mellan Broberg-Sandviken den 27/11 utdelas ett matchstraff på en Sandviken spelare på3matcher som sedanreducerastill endast 1 match, dvs 2 matcherbort pga provokation av bandynsdisciplinnämnd

Händelseförloppet enligt film och vår bedömning. Vår spelare nr 10 i Broberg skall jobba defensivt efter en situationi straffområdet och på vägen igenom myllret av spelare så för att ta sig igenom slår hanlite på klubban påSandvikens spelare nr 11, varvid Sandvikens spelare slår med full kraft med klubban som vapenrakt över Brobergsnr 10 midja och träffar hans armar.Till saken hör att bollen är ca 20 meterifrån situationen och Brobergs nr 10 slårett slag på Sandvikenspelares klubba och inget mer.

För det första är dom två matchstraffen totalt olika i proportion där den ena är hänsynslös och den andra ett sätt attvärja sig och inte ens matchstraff, MEN den stärker oss än meri vår övertygelse om en ändring av disciplinnämndensbeslut med stöd av RF's kompetens torde vara mycket tydligt om mantittar på filmerna och läser texten.  



Svensk Bandy och dessdisciplinnämnd harfattat beslutet utan att tänka på och sätta dom 2 situationerna i

jämförelse med varandra vilket vi anserär totalt felaktigt när man hänvisar ”provokation” som förmildrande

omständighet till maxstraff (3 matcher).

Manhänvisar(och jag trorinsersitt fel?) att skicka till RF för en ny bedömning.

Är ett slag med klubbai sida mot en annan klubba MERprovokativt än att slå med klubban bakifrån 2st gånger OCH

omfamnaspelaren bakifrån ??

För oss är frågan solklar och videon bevisar vårt påstående:vi vill att RF ändrar disciplinnämndens beslut gällande

straffmildring för Brobergs nr 47 till från 1st match till 2st matcher, precis lika som Sandvikenspelarenfick i

strafflindring för att han blev utsatt för provokation av sammadisciplinnämnd !

Vi önskar frågan har sitt svar omgående(tisdag/onsdagtill veckan) då Broberg spelar sin match nr 2 på spelarens

nuvarandestraff på fredag 25/2.

Tackförer tid

Ser fram emotertsvar .

MvhSvenneOlsson // Klubbchef

Svenne Olsson

 

0706081546, 09270 15709


