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Beslutsdatum 2020-02-06

Disciplinnämnden (DN)

Till
Per Fosshaug, AIK
Bestraffning:
Efter damelit-matchen mellan AIK – Villa/Lidköping BK 2020-02-01 anmäler AD Hanna Hansson
ovan rubricerad ledare för olämpligt uppträdande.
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
Vi har blåst av matchen och tackat alla spelare. Jag åker bort mot kortsidan av planen
för att gå av isen och ta på mina skydd tillsammans med de två andra domarna. Vi börjar
gå bort från isen när AIK:s tränare, Per Fosshaug kommer mot och för att tacka för matchen.
Han skakar hand med alla och mig sist då jag går sist av oss tre domare. När jag sedan ska
fortsätta att gå efter mina domarkollegor säger Per ”Du får skärpa dig” bakom ryggen på mig
med en nedtryckande ton och med en volym så att endast jag hör. Jag vänder mig om och
tittar på honom. Jag fortsätter sedan att gå bort mot mina domarkollegor som är påväg bort
från planen. Sedan går Per ikapp mig och i om med att han passerar mig säger han ”Det är
helt otroligt, helt otroligt” men en nedvärderande röst. Jag stannar då till och säger ”Nu
räcker det” medans Per Fosshaug fortsätter och uttalar kränkande meningar som jag inte
längre registrerar ordagrant. Då uppfattar huvuddomaren, som är ett antal meter framför
mig, att något händer och kliver emellan. Jag tar då och lämnar situationen och går bort
till omklädningsrummet.
Yttrande från Per Fosshaug:
Hanna Hansson behöver arbeta med sig själv som domare och jag hoppas att hon internt kan få
hjälp med det. Hon åker blixtsnabbt fram till AIK:s bänk (i flera matcher) vid minsta tecken på
uppvisande av känslor och försöker apostrofera ledare med mig i spetsen med hur vi ska agera.
Hon är totalt taktlös och det sista vi behöver är hennes sätt att agera. Gör vi något fel eller tar det
för långt finns det i regelboken sätt att straffa oss. Hon gav mig en utvisning i premiären mot VSK
och den accepterade jag. I det fallet var det ett flertal utvisningar på kort tid som medförde att jag
vädrade mitt missnöje. Den ton hon nu anmärker på är löjeväckande och att sedan tala om tonen
som nedsättande är inte i paritet med verkligheten. I det fall jag skulle ha uttryckt vad hon anger i
anmälan är det inte ens en 10-minuters utvisning som straff. Jag har hållit på med bandy ett tag
men den här anmälan måste vara det absolut lägsta jag varit med om.
Jag hade ett bra snack med HD – Pavel Silinski – efter matchen och han tillstod att Hanna
Hansson har en förmåga att ”sabotera matcherna” och den ordning han vill ha. Det är bra om hans
ord vägs in i den fortsatta coachningen av Hanna Hanssons domarkarriär.
Yttrande från HD Pavel Siliski:
I en generellt ganska snäll match, i samband med att jag dömer utvisning på en AIK-spelare i 88:e
minuten ropar någon något från AIK bänken. Jag uppfattar inte vad som sägs, och min
assisterande på ”bänksidan”, Hanna Hansson bestämmer sig för en tillsägelse till AIK bänken. Jag
befinner mig ungefär 40 meter bort och kan inte uttala mig om vad som sägs.
Efter slutsignalen när vi domare står och ska sätta på oss våra skridskoskydd kommer Per
Fosshaug fram till oss och vill tacka för matchen. Jag hör att han och Hanna börjar diskutera deras
händelse igen, och jag försöker bara avstyra deras diskussion.

Att jag skulle påstått att Hanna har en ”förmåga att sabotera matcherna” är absolut felaktigt och
något som jag aldrig skulle säga. Det påståendet tar jag avstånd från. Jag vet inte om det går att
kalla det så mycket för konversation då jag, som jag tidigare nämnt, försöker få Per och Hanna att
sluta diskutera.
Dock minns jag att Pelle påpekar att han blir provocerad av Hanna i samband med tillsägelsen,
och då nämnde jag att jag ska prata med Hanna om vad som hänt. Jag svarar även att han måste
ta det lugnt och inte diskutera detta här (vi går upp för trappan på Bergshamra).
Yttrande från Jonas Galotta, sportchef AIK:
AIK har vid ett flertal tillfällen meddelat det olämpliga i att ha en domare som spelar i en
konkurrerande Stockholmsklubb (Hammarby). Detta har inte hörsammats och nu ser vi ännu en
möjlig konsekvens av det. De av AIK:s övriga ledare som befann sig i direkt anslutning till vad
Hanna Hansson nu ger uttryck för – skrattar gott när de har tagit del av den aktuella anmälan. Det
är tydligt att Hanna Hansson har problem med sitt självförtroende och dessutom inte kan föra en
dialog med ledare. Lägg på att hon med en snedvriden retorik försöker fjärma sig från all kritik
genom att istället attackera och anmäla – istället för att vara lyhörd för att hon har saker att
förbättra precis som alla ledare och spelare.
DN:s beslut nummer 19101:
Av SBF:s Spelregler för bandy, regel 17 Domaren framgår att domaren har rätt att ”avvisa ledare
från det ögonblick domaren beträder spelplanen / / och upphör att gälla när ledaren kommit in i sitt
omklädningsrum efter match.” Av tävlingsbestämmelser (TB) 7 kap, 2 §, punkt 1 framgår bland
annat 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.” Även om Fosshaug formellt inte blev avvisad från banan, då de var på väg till
omklädnings-rummet, anser DN att ovan nämnda regelverk är tillämpliga i detta ärende.
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 Per Fosshaug från
deltagande enl punkt 1, en match, 2020-02-08 Sandvikens AIK - AIK, samt ålägga honom att, enl
punkt 3, betala ett bötesbelopp om tvåtusen kronor (2 000 kr).
Bötesbeloppet kommer att begäras in av förbundet genom faktura.
DN har även noterat att AIK:s ledarstab, genom sin sportchef Jonas Galotta, uppvisar en
nedlåtande attityd gentemot främst Hanna Hansson, en attityd som DN anser inte hör hemma
inom bandyn. AIK måste som förening istället värna om bandyn och dess renomé bl a genom att
stödja domare i deras arbete, framförallt unga, kvinnliga och relativt oerfarna domare.
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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