Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2019-12-04

Disciplinnämnden (DN)

Till
Oliwer Wretman, Tjust IF
Bestraffning:
I en match Div 2 Småland mellan Tjust IF – Fredriksbergs BK 2019-12-01 blev ovan rubricerad
spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel, (se även ärende 19039).
Händelseförlopp:
I matchens 61:a minut anfaller Tjust. Det blir en närkamp 5 meter utanför straffområdet i höjd med
höger cirkel där två spelare från vardera lag trillar varefter ett riktigt slagsmål/brottningsmatch
utbryter mellan Wretman och en motståndare. Några slag utdelas från bägge håll innan det
övergår i en brottningsmatch.
Det tar en stund innan vi lyckas få isär spelarna och lugna situationen och övriga spelare.
Bägge inblandade visas ut för grov utvisning och lämnar planen utan protester.
Inkommet yttrande från Oliwer Wretman:
Jag gick på avslut och motspelaren täckte skottet och blev förmodligen arg redan då. Jag skapar
en hörna och då kommer motståndaren i full fart och ska köra rakt över mig. Jag sa till honom att
"Ha högre fart nästa gång så kanske du kan träffa mig". Då slet han tag i mig och sa "Horunge och
snorunge". Jag skrattade bara och åkte därifrån.
I andra halvlek var det ganska lugnt tills jag skulle hämta bollen utanför deras straffområde. Det
var en motståndare där och jag gick endast in för att ta bollen. Sedan tog det bara några sekunder
så kom min antagonist från första halvleken och tog nacksving så att jag föll i isen och fick panik
då jag inte fick någon luft. Jag gjorde inget annat än att försöka komma loss. Jag fick tag i hans
ansikte och försökte ta bort honom. Jag skrek på honom efter situationen att han var pinsam, då
svarade han att han skulle döda mig om inte domaren hade tagit isär oss.
DN:s beslut nummer 19040:
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 Oliwer Wretman 2 matcher, 2019-12-06 Tjust Bandy – Månsarps IF
och 2019-12-14 Nässjö IF – Tjust Bandy.
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2019-12-14 och avser allt bandyspel
på seniornivå.
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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