Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-02-19

Disciplinnämnden (DN)

Till
Oliver Wretman, Tjust IF
Bestraffning:
I div 1-matchen mellan Tjust IF – Jönköping Bandy 2020-02-14 blev ovan rubricerad spelare
tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
I matchens 72:a minut uppstår en situation utanför Jönköpings straffområde till höger om
målvakten. Tjust har haft anfall och spelet vänder och Jönköping ska anfalla med bollinnehav. I
samband med att spelet vänder blir det gruff mellan nr 14 i Jönköping och Wretman på väg ur
Jönköpings straffområde. Båda spelarna provocerar varandra. AD åker upp mot spelare för att
försöka lugna situationen. Just då svingar Wretman klubban med stor kraft och träffar nr 14 i
Jönköping över bröstet. Nr 14 faller ihop. Bollen är inte i närheten. Jag som AD tar kontakt med
HD där jag meddelar att det ska vara rött kort. HD visar ut Wretman som lämnar planen utan
protest.
Yttrande från Oliver Wretman:
Jag håller inte med om det AD skriver om situationen! Det var en rörigt situation så jag är ytterst
tveksam om att han sett hela förloppet! Jag åker på en flippassning som blev för lång och precis
då får jag en armbåge i gallret av nr 6 i Jönköping. På grund av den armbågen tappar jag
balansen bakåt och då uppstår en armrörelse för att hålla balansen och klubban träffar då
olyckligtvis nr 14 på handleden. Således en ren olyckshändelse i mina ögon!
Efter spelet blev jag påhoppad av 4 Jönköpingsspelare när jag skulle kolla hur det gick för nr 14.
DN:s beslut nummer 19119:
DN anser att det inträffade är ett normalfall av grov utvisning vilket innebär 2 matchers
avstängning. En försvårande omständighet för Wretman är den avstängning han drabbades av i
slutet av 2019, se DN:s beslut 19040 vilket innebär ytterligare 1 match avstängning. DN beslutar
således att, enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Oliver Wretman 3 matcher, 2020-02-21
Oskarshamn BS – Tjust Bandy, 2020-02-23 Åtvidabergs BK – Tjust Bandy samt första
tävlingsmatchen säsongen 2020/21.
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2020-03-31 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.
Svenska Bandyförbundet
Disciplinnämnden

Bengt Arwidson, ordförande
Vid protokollet
Johan Olvegård
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