Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-01-05

Disciplinnämnden (DN)

Till
Johan Willes, AIK
Bestraffning:
Efter elitseriematchen mellan Hammarby IF – AIK 2020-01-03 lämnade Hammarby IF in en protest
till Disciplinnämnden med hemställan om att DN granskar händelsen och omprövar domslutet. DN
beslutar överlämna ärendet till VGG för utlåtande.
Händelseförlopp enl anmälan:
I 96:e minuten utvisas Johan Willes 10 minuter (vilket omvandlas till lindrigt matchstraff pga 2
tidigare utvisningar under matchen) efter att med ett våldsamt slag kapat Hammarbys libero,
Fredrik Larsson varvid stor smärta uppstod i vrist/smalben och Fredrik var oförmögen till fortsatt
spel.
Slaget är hänsynslöst och helt oförsvarligt, med uppsåt att "kapa" vår spelare utan hänsyn till den
betydande skaderisk slaget kan innebära.
Fredrik Larssons ska undersökas idag lördag och provträna med Hammarby på söndag (5/12),
först därefter vet vi om han kan spela nästkommande match.
Yttrande från Johan Willes:
Min upplevelse av situationen är att bollen ligger så pass öppet för chans att få den på mål. Dock
så är jag ordentligt fasthållen av nr 43 Folkesson och missar och träffar deras libero istället.
Matchen är i stort sett slut och vi leder med 8-4, så det finns ingen avsikt att skada någon.
Utlåtande från VGG:
VGG:s samlade bedömning rörande Johan Willes okontrollerat slag i matchminut 96 är att den
utförs på ett sådant sätt att det äventyrar spelaren nr 23:s säkerhet och att betydande skaderisk
föreligger.
VGG råder DN att fortsätta utreda ärendet.
Yttrande från HD, Mikael Hillerius:
Min AD och jag gör bedömningen på planen att det är 10 minuters utvisning. Efter att ha tittat på
situationen i efterhand tycker jag att det är ett brutalt slag och borde varit grovt matchstraff.
Yttrande från Bo Bjordahl, supervisor:
I den aktuella situationen ser jag från min position mellan bänkarna inte exakt vad som händer
så just då har jag inte uppfattning om att skaderisk föreligger. I efterhand när jag ser på situationen
på videon syns det att nr. 4 i AIK rappar till med klubban nertill på benet på Hammarbyspelaren.
Om det äventyrar Hammarbyspelarens säkerhet har jag svårt att uttala mig om.
DN:s beslut nummer 19069:
DN:s ledamöter har tagit del av alla yttrande, VGG:s utlåtande samt filmsekvens som visar
händelsen. DN anser att det inträffade, ett vårdslöst och respektlöst slag med klubba på
motspelare utan möjlighet att spela på boll, är ett fall utöver det normala vid grov utvisning. Av

DN:s Riktlinjer för bestraffning av spelare och ledare framgår bl a att ”Att med klubban eller annat
föremål eller kroppsdel tillfoga motpart avsiktlig skada”, innebär minst tre matchers avstängning.
DN beslutar således att, enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Johan Willes 3 matcher, 202001-06 AIK – Sandvikens AIK, 2020-01-10 Vetlanda BK – AIK samt 2020-01-15 AIK – Frillesås BK.
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2020-01-15 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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