Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-01-30

Disciplinnämnden (DN)

Till
Per Nilsson, Åby/Tjureda IF
Bestraffning:
Efter Div 2-matchen mellan Åby/Tjureda IF – Waggeryds IK 2020-01-24 blev ovan rubricerad
speaker anmäld av AD Andreas Dahlberg p.g.a. olämpligt uppträdande under matchen.
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
I matchens slutskede (minut 86) uppstår en situation i samband med att Åby/Tjureda anfaller. En
boll som går över förlängda mållinjen/kortlinjen resulterar enligt både min och HD Axel Davidssons
uppfattning i målkast för Waggeryd. Några få spelare i Åby i närhet till situationen reagerar enligt
vår uppfattning genom att ropa och tycker att det ska vara hörna.
Spelet fortsätter och Waggeryd anfaller och jag som AD2 på sekretariatets sida ser hur matchens
speaker är mycket uppretad. Till en början förstår jag ej varför han är uppretad. Han gestikulerar
kraftigt inne i sekretariatet och skriker samtidigt som han ser på mig. Waggeryd anfaller samtidigt
och i samma anfall får Waggeryd straff. Matchens speaker är fortfarande uppretad skriker under
anfallets gång. Waggeryds straff resulterar i mål och jag som AD2 åker för att ta Waggeryd tillbaka
till sin planhalva efter målﬁrande. Jag backar ut mot sekretariatet och möter en fortsatt mycket
uppretad speaker som har lämnat sekretariatets bås och står nu vid sargen. Han skriker att ”hela
arenan ser ju att det är hörna”. Jag säger att du som speaker kan inte uppföra dig så här. Då
skriker han kraftigt till mig ”håll käften”! Jag meddelar då att vi kommer rapportera hans agerande
till Svenska Bandyförbundet. Han fortsätter och gå ner mot Waggeryds mål utanför sarg längs
långsida samtidigt som han skriker ut sin ilska över vårt beslut om hörna. Speakern fortsätter och
lämnar sedan arenan. Han kommer ej tillbaka varken under matchens gång eller efter matchens
slut.
Speakerns utbrott pågår i ca 3 minuter från minut 86 innan han lämnar arenan. Jag som AD2
meddelar Axel Davidsson som är HD att jag kommer anmäla speaker för hans agerande. Efter
matchen meddelar vi Åbys lagledning att vi kommer att rapportera speakerns agerande. När
matchsekreterare Jonas Belfrage sedan kommer in i omklädningsrum för signering av match
meddelar vi honom att vi kommer att rapportera speaker genom att göra en anmälan om
ordningsförseelser. Vi ber om speakerns namn som inte ﬁnns namngiven på matchrapport. Jonas
ger oss namnet på speaker. Per Nilsson Per Nilsson har även samtidigt som han verkat som
speaker gått runt och hämtat bollar samt hjälpt till med sarg. I samband med detta har han också
muntligt kritiserat AD1 Jonny Andersson vid en offsidesituation.
Matchen var i övrigt en förhållandevis jämn och lugn match med bra fart.
Yttrande från Per Nilsson:
Inget yttrande har inkommit.
Yttrande från lagledningen, Åby/Tjureda IF:
Att FÖRÄLDERN Per Nilsson som hoppade in och hjälpte till runt isen med sargen och tydligen
stod med i speakerbåset en stund reagerar utöver det lämpliga beror nog mest på de flertal ? som

fanns med domsluten, och att domaren kallar matchen i övrigt lugn beror nog också mest på
självbehärskning hos övriga spelare och ledare.
Publiken dvs några av föräldrarna i övrigt var i samma upprörda tillstånd som Per Nilsson under
hela andra halvlek och uttryckte sig om sakernas tillstånd väl så ljudligt de med. Per N. hade i alla
fall självdisciplinen att lämna arenan utan uppmaning när han höjt rösten om domarinsatsen.
Att någon reagerar från publikhåll utöver vad vi ledare kan eller får göra måste vi nog acceptera i
idrotten, har någon ex. lyssnat på en fotbollspublik eller hockeyläktare ? Ska bandyn ha en annan
nivå....ja kanske det egentligen, men då får vi nog spela utan publik.
Vi hoppas nu på mindre ljudlig publik och bättre insatser av samtliga i kommande matcher.
DN:s beslut nummer 19092:
DN har tagit del av inkomna yttrande och med stöd av dessa och enligt RF:s stadgar kap 14 samt
7 kap. 2 §, punkt 3 i Svenska Bandyförbundets tävlingsbestämmelser (TB), beslutar DN att ålägga
Per Nilsson att betala ett bötesbelopp om Två tusen kronor (2 000 kr).
DN anmodar också Åby/Tjureda IF att genomföra utbildning för sina funktionärer gällande ett
neutralt uppträdande före, under och efter match.
Bötesbeloppet kommer att begäras in av förbundet genom faktura.
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.
Svenska Bandyförbundet
Disciplinnämnden

Bengt Arwidson, ordförande
Vid protokollet
Johan Olvegård
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