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Disciplinnämnden (DN)

Till
Mattias Nilsson, tränare Fredriksbergs BK

Händelseförlopp:
2019-12-17 inkom en anmälan till DN från Nässjö IF avseende hot mot spelare inför matchen i Div
2 Småland mellan Fredriksbergs BK - Nässjö IF som spelades 2019-12-13.
Anmälan från Gustaf Phalen, ordförande Nässjö IF, :
Gustav Jerse är från Ronneby och spelar i Fredriksberg samt i Nässjö IF då han går
bandygymnasiet i Nässjö. Under veckan har Gustav velat fram och tillbaka vilket lag han skulle
spela för denna dag vilket är naturligt. Han bestämde sig tillslut för att spela med oss i Nässjö.
Vår lagledare var väldigt tydlig med att han fick spela i vilket lag han ville och alla ledare i Nässjö
stöttade Gustav oavsett lag han valde att spelade för.
Fredriksbergs tränare Mattias Nilsson har då inför hela laget Fredriksberg under en träning sagt att
den som kör över/skadar Gustav skulle han betala en belöning till. Detta kommer fram till Gustav
som blir mycket ledsen, orolig och rädd för att bli skadad under matchen. Gustav väljer att inte
spela matchen.
Från Nässjö IF:s sida anser vi att det Mattias Nilsson gjort är helt vidrigt, det spelar ingen roll att
som han själv säger när han konfronteras med påståendena om detta hot efter matchen att han
bara skojade och att det varit ett skämt. Flera spelare har tagit detta på allvar och det har kommit
fram till Gustav via andra spelare.
Yttrande från Fredriksbergs BK:
Den mycket populära, men just då rätt frustrerade FBK-tränaren och ledaren Mattias Nilsson, som
efter att han hört att Gustav istället för att spela för FBK (i stöd av låneavtal) eller helt enkelt stått
över matchen, (vilket Gustav gjorde förra säsongen), och som var Mattias och FBK:s första
förslag, bestämt sig för att spela mot sin moderklubb, mot sina barndomskamrater, i Ronneby, på
den isyta som format honom, och därtill i en krisartad situation där FBK knappt hade fullt lag, pga.
sjukdomar och skador, i ett ögonblick av bristande eftertänksamhet, men med klart skämtsam
stämma, sagt: " xx, om du kör på Gustav i matchen får du en hundring" . Varpå xx, som är
mångårig lagkamrat och kompis till Gustav skämtsamt säger: "Det gör jag gratis".
Efter att ha pratat med spelarna som var på plats, djupintervjuat Mattias och övriga ledare som var
på plats, så intygar ALLA att detta sades i en tydligt skämtsam ton och att spelarna och ledarna
skrattade och skojade åt det hela. Ingen av de som var närvarande har till klubben meddelat
något annat, än att de uppfattat detta som ett "omklädningsrums-skämt". Även jag gör efter
att ha hört de närvarande, och efter 50 år i olika omklädningsrum, runt om i landet både inom
Fotboll och Bandy, och på olika nivåer, bedömningen att detta i och för sig var ett klantigt, och
riktigt dumt uttalande i sak, men att det också var tydligt menat som ett skämt. Ett
"omklädningsrums snack, en jargong" som uppenbarligen blev helt fel i slutändan.

Yttrande Mattias Nilsson:
Måndagen 9/11 skickar jag ett sms till Gustav och frågar hur han har det på fredag? Får inget
svar. Skriver igen till Gustav på tisdagen 10/12 om han kan vara med oss o spela då vi har ont om
spelare. Får inget svar. Ringer en gång till Gustav men han svarar inte. Efter några timmar ringer
Gustavs pappa mig och meddelar att Gustav har valt att spela med Nässjö mot oss. Jag frågar då
hur Gustav tänker i fortsättningen? Hur gör Gustav om vi spelar samtidigt som Nässjö andra
matcher? Gustavs pappa säger då att Gustav vill spela med Nässjö då. Han meddelar då också
att Gustav kan tänkas spela med oss (FBK) när det inte krockar.
På onsdagen 11/12 så tränar A-laget o jag informerar då mina spelare Gustavs val. Vissa spelare
tycker det är konstigt att Gustav väljer Nässjö före oss då vi har ont om spelare denna match. Vi
diskuterar lite om detta. Efter diskussionen så säger jag skämtsamt till en av våra spelare att han
får 100kr om han kör på Gustav. Alla spelare hör detta som är i omklädningsrummet o alla tar
detta som ett skämt o skrattar åt det.
På onsdag kväll så får jag reda av Erland att Gustav inte kommer att spela med Nässjö mot FBK.
På fredag någon timme innan samling så får jag ett samtal av Gustavs farbror som undrar vad
som har hänt o om jag har sagt detta? Jag meddelar Tommy att jag har sagt detta. Men att det var
ett skämt. Tommy meddelar då att Gustav känner sig hotad av mig och tycker att jag ska be om
ursäkt till Gustav o spelarna i FBK att jag har sagt det. Jag skriver ett sms o ber om ursäkt för min
kommentar o att det absolut inte var ett hot utan ett skämt. Jag förstår givetvis direkt att denna
kommentar inte var bra o att jag ångrar detta. Jag ber även mina spelare om ursäkt när vi har
våran samling om mitt uttalande innan matchen.
Efter matchen så kommer Nässjös spelande ledare fram till mig på ett väldigt otrevligt sett
och påstår att jag har hotat Gustav. Jag säger då att jag inte har hotat utan att det var ett skämt
från min sida och som jag ångrar. Sa även att jag har skrivit till Gustav och bett om ursäkt. Även till
mina spelare.
Torsdagen den 19/12 så har jag, Erland, Magnus Jerse, Inger Jerse (Gustavs föräldrar) haft ett
möte där jag har bett dom om ursäkt o förklarat för dom att det var absolut inte meningen som ett
hot utan ett skämt. Vi hade ett bra samtal om detta o dom godtog min ursäkt. Och jag frågade om
det var okej att ringa Gustav och be om ursäkt? Det var det. Så jag kommer att ringa Gustav och
be om ursäkt igen.
Yttrande Gustav Jerse:
Händelsen började med att jag skickade ett meddelade till Mattias att jag skulle spela fredagsmatchen med Nässjö då jag skulle åka med bussen fram och tillbaka eftersom jag skulle spela
match på lördagen med Nässjö U-lag. Pappa pratade också i telefon med Mattias samma dag och
det verkade inte vara några konstigheter. Sedan så skickade Erland ett meddelande om att han
ville prata med mig, som jag inte tyckte var så trevligt:
”Förutsättningarna är att till matchen kommer FBK att ha runt 10 spelklara A-lagsspelare, detta
beroende på en sällan skådad otur med skador och sjukdomar på flera av våra ordinarie spelare.
Att då se att du hellre, trots valfrihet, spelar med våra motståndare, mot kompisarna i
moderföreningen som knappt har fullt lag, känns väldigt märkligt. Det jag, Mattias och vi övriga i
Fredriksberg undrar är hur du resonerar i frågan, inte minst inför framtiden och på längre sikt?
Erland”
På onsdagen meddelade jag både Fredriksberg och Nässjö att jag inte spelar i något av lagen.
Vid lunchtid på fredagen fick jag till mig att Mattias hade sagt på träningen att han skulle ”betala
den som skadade mig”. Och även vissa i laget hade sagt att de kunde göra det gratis. Och de
kallade mig att jag var en stor svikare och att det är en riktigt dålig stil av mig och jag inte är

välkommen mer om jag spelar för NIF. När jag hörde det trodde jag först att det inte var sant och
de sade också att jag inte var välkommen igen varken på träningar eller i föreningen mer om jag
spelade i Nässjö. Jag blev väldigt tagen/ledsen och besviken av vad jag fick höra det var som en
stor sten på hjärtat som inte släpper. Men jag har ett enormt stöd från Nässjö vilket har hjälpt mig
väldigt mycket.
DN:s beslut nr 19056:
DN beslutar enligt 14 kap. 2 § p 7 i Riksidrottsförbundets stadgar, att ge Mattias Nilson en kraftig
reprimand för sitt agerande. Även om kommentaren var menad som ett skämt kom den att
uppfattas som hot av spelaren när den återkopplas till honom via tredje person. DN yrkar också på
att Nilsson framför sin ärligt menade ursäkt till den drabbade spelaren.
DN har även noterat det sms Fredriksbergs ordförande skickat till Jerse och som finns citerat
ovan. Formuleringar i detta sms har Jerse upplevt som ”otrevliga”. DN har förståelse för detta och
menar att sms:et kan ses som ett försök till otillbörlig påtryckning på en ung spelare som stod inför
ett svårt val där han istället hade behövt föreningens stöd. DN kan dock endast pröva det som
framgår av anmälan och lämnar ovanstående utan annan åtgärd än denna notering.
Överklagan
Klagande har att senast inom två (2) veckor från den dag beslut meddelas, inkomma med
klagoskrift till Svenska Bandyförbundets Tävlingskommitté, Box 11016,10061 Stockholm.
I DN:s beslut deltog Bengt Arwidson, Gudmund Knutson, Arne Eklöf, Lena Jonsson och Bo
Nilsson
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Bengt Arwidson, ordförande
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