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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-12-21  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Martin Deacon, IK Tellus 
 
Bestraffning:  
I matchen i Bandyallsvenskan mellan IK Tellus – Västanfors IF 2022-12-16 blev ovan 
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I matchens 93:e minut slås en lyra från Västanfors försvarslinje. Nr 33 i Västanfors 
går upp för att ta emot bollen när Nr 18 i Tellus (Martin Deacon) trycker till honom i 
ryggen. Vi blåser fri slag. Därefter rusar fler spelare till inklusive domarteamet då 
kommer Nr 12 (Fredrik Andersson) i Västanfors åkande i full fart från mittlinjen in i 
samlingen av spelare. Spelaren slår till Deacon i ansiktet, tre slag. Varpå Deacon slår 
tillbaka, två slag i motspelarens huvud där av får Deacon rött kort, grov förseelse. 
 
Yttrande från Martin Deacon: 
Långboll kommer från Västanfors ytterhalv. Jag går upp i en duell med en i 
Västanfors som oturligt tog illa på honom. Det kommer då fram en Västanforsspelare 
som petar klubban i mitt ansikte och vi börjar diskutera händelsen. Från ingenstans 
kommer en Västanfors-spelare i full fart och hoppar in i mig, vilket jag försvarar mig, 
på ett sådant sätt som inte utgjorde någon fara för skada för motståndaren. 
Situationen lugnade sig snabbt efter det.  
 
Direkt efter att domaren uppvisar det röda kortet så åker jag av planen utan att 
diskutera situationen vidare.  
 
Jag skulle också vilja påpeka att jag aldrig tidigare blivit tilldelad ett grovt matchstraff 
under min seniorkarriär vilket jag hoppas skall vara en förmildrande omständighet i 
detta fall. 
 
DN:s beslut nummer 22043:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan, yttrande och ett filmklipp som visar 
händelsen. Nämnden anser att Deacon i första läget utdelar en tackling i ryggen på 
motståndaren som i sig kan betecknas som brutalt spel utan möjlighet att spela på 
bollen. I andraläget utdelar han slag i ansiktet på motståndaren. Huruvida de slag 
som Deacon utdelar innebar en betydande skaderisk kan inte DN med det underlag 
som står till buds, avgöra men att tacklingen i ryggen gör det är uppenbart. Brutal 
tackling utan avsikt att ta bollen innebär enl regelverket minst 2 matchers 
avstängning. 
 

http://www.svenskbandy.se/


 

 

Vänerparken 13 

462 35 Vänersborg 

Bankgiro 713–2061 

Org. nr. 818500–2733 

www.svenskbandy.se 

                      

DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Martin 
Deacon 2 matcher, 22-12-26 Kalix Bandy – IK Tellus och 22-12-29 TB Västerås – IK 
Tellus. 
 
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2022-12-29 och avser 
allt bandyspel på seniornivå.  
 
Skulle någon eller några av ovan nämnda matcher inte 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 
befinna sig i närheten av det tekniska området och inte heller på annat sätt instruera 
eller ha kontakt med sitt lag. (TB kap 7 §1.1) 
 
Överklagan 
Klagande har att senast inom två (2) veckor från den dag beslut meddelas, inkomma 
med klagoskrift till Riksidrottsnämnden, riksidrottsforbundet@rf.se. Postadress: 
Idrottens Hus, Box 11016, 100 61 Stockholm. 
 
I DN:s beslut deltog Bengt Arwidson, Gudmund Knutson, Roland Fager, Anders 
Jakobsson och Bo Nilsson.  
 
Svenska Bandyförbundet  
Disciplinnämnden  
 
Bengt Arwidson, ordförande 
 
Vid protokollet 
Johan Olvegård 
 
Sändlista: Berörd förening, Domare, DN, SBF, TK, RDK. 
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