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Disciplinnämnden (DN)

Till
Niklas Rothman, AIK

Bakgrund:
I elitseriematchen 2020-01-15 mellan AIK – Frillesås BK blir ovan rubricerad ledare avvisad från
arenan på grund av olämpligt uppträdande.
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
I matchminut 62 hör kollegan Calle Larshans AIK's ledare Niklas Rothman säga: "kom hit din lilla
hora" till Frillesås spelare nr 4. Efter informationen jag fick av Calle Larshans så delade jag ut ett
rött kort till Niklas Rothman och avvisar honom, som lämnar utan protest.
Yttrande från Niklas Rothman:
Det som jag påstås ha sagt stämmer inte. Med anledning av att jag redan har blivit ”dömd” i
bandymedia genom ett uttalande av Bengt Arwidsson ser jag minimal chans till upprättelse. I det
fall vi hade befunnit oss i domstol hade åtalet med säkerhet redan lagts ned med hänvisning till
det yttrande som nu har fällts. Jag vill dock passa på att be samtliga bosatta i Mora om ursäkt då
det var ett ord som användes i nedsättande ordalag om Frillesås spelare. Ett gammalt internt
skämt som nu visade sig få konsekvenser utöver det vanliga.
Kompletterande yttrande från Niklas Rothman:
Jag kommer inte ihåg den exakta ordalydelsen men det var i stil med - Nu ger Du fan i vår grabb
från Mora. Anton Lööf stod och hånflinade vilket gjorde mig riktigt arg. Ett sådant beteende
accepterar jag inte av våra spelare heller då Elias Engholm kunde ha skadats ordentligt i
händelsen. Det interna skämtet som sitter fast hos mig är att vi har retat Elias för hans längd
sedan han anlände till AIK. Dessutom har vi medvetet sagt att han är från Mora för ett det retar
honom. I stridens hetta blev det som det blev.
Ovanstående kan styrkas av vår lagledare som stod nära samt av andra på AIK:s bänk.
DN:s beslut nr 19081:
Av SBF:s tävlingsbestämmelser (TB) 7 kap, 2 §, punkt 1 framgår bl a att ”Avvisad person får under
resterande del av matchen samt i samma tävlings nästkommande match, inte uppträda vare sig
som spelare eller i någon ledar- eller funktionärsroll.” I kap 7, § 2, punkt 3 anges ”Avvisad person
får utöver vad som föreskrivs åläggas ytterligare bestraffning av DN.”
Med stöd av ovanstående och enligt RF:s stadgar kap 14 samt 7 kap. 2 §, punkt 1 & 3 i Svenska
Bandyförbundets tävlingsbestämmelser (TB), beslutar DN att stänga av Niklas Rothman från
deltagande enl punkt 1 en match, 2020-01-17 Västerås SK – AIK, samt ålägga Niklas Rothman
att, enl punkt 3, betala ett bötesbelopp om tvåtusen femhundra kronor (2 500 kr).
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, Arne Eklöf, Lena Jonsson och Bo
Nilsson
Svenska Bandyförbundet
Disciplinnämnden

Bengt Arwidson, ordförande
Vid protokollet
Johan Olvegård
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