Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-02-24

Disciplinnämnden (DN)

Till
Stefan Norell, GT/76
Bakgrund:
Efter en match i U 14 Stockholm Cup mellan UNIK – GT/76 2020-02-14 anmälde AD Andreas
Johansson ovan rubricerad ledare för olämpligt uppträdande, se även ärende nr 19123.
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
Matchen präglas av mycket slag och irriterade spelare. Efter i stort sett varje situation kommer
”tjafs” mellan spelarna. Många frislag utdöms, en utvisning för olämpligt uppträdande och en för
slag utdelades, samt ett rött kort till nummer 66 i bortalaget (se ärende 19120). Bortalagets ledare,
Fri och Norell, upplevs under matchen agera på ett fullt normalt sätt.
Efter avtackande av spelarna kommer tre spelare från bortalaget fram och har funderingar över ett
beslut, deras ton är relativt vänlig. De avbryts snabbt av att Fri kommer inspringande på planen,
upprört vrålandes uppmaningar åt spelarna att åka därifrån. Spelarna lyder.
Vi åker strax därefter för att tacka ledarna i de båda lagen men möts av klagomål från bortalagets
ledare och ”blir fast” i en diskussion. Fri inleder diskussionen med att, i vad vi upplevde vara en
upprörd och otrevlig ton, uttrycka sitt missnöje med oss som domare. Fri lämnar sedan
spelarbänken (utan avtackning). Norell fortsätter och beskriver även han sitt missnöje, vi upplever
hans ton mer hotfull och upprörd. Han hävdar att vi domare varit ”okänsliga” eller ”saknat känsla”
som dömde ut matchstraff för olämpligt uppträdande efter att, i hans mening, ha släppt så pass
många slag utan utvisningar.
En f.d. domarkontrollant ser diskussionen och kommer fram i syfte att råda oss att inte ta
diskussionen där ute på isen utan gå in och ta den i omklädningsrummet istället. Norell blir då
upprörd över att personen var närvarande och blev, vad vi uppfattade, hotfull även mot honom.
Norell ifrågasatte vad personen gjorde där och bad honom att gå. Personen stannade kvar för att
försöka få oss att lämna diskussionen. Norell ställde under diskussionens gång en fråga till
personen som vi domare upplevde var en hotelse om en örfil. Under diskussionen ansåg sig en av
oss också tvungen att fysiskt kliva in mellan Norell och personen. Situationen upplöstes utan
avtackning. Vi utvisade ingen av ledarna, vilket vi i efterhand anser vi att vi kunde ha gjort, då för
olämpligt uppträdande.
Sammantaget anser vi domare bortalagets ledare ha uppträtt på ett sätt som inte är förenligt med
vad som bör förväntas av ledare. Genom att uttrycka missnöje på ett så upprört och otrevligt sätt,
samt uppträda på ett sätt som kan uppfattas som hotfullt mot både domare och publik, anser vi att
ledarna också till viss del kan ha ”uppfostrat” spelarna att uppträda på sättet de gjorde.
Oberoende av vad man anser om domarinsatsen, publiken, eller motståndarna, (som man alltid
kommer ha synpunkter på) är det i vår mening oacceptabelt att uppträda på sättet ledarna gjorde
efter denna match. Är detta ett mönster bör någon ingripa i det.
Yttrande från Stefan Norell:
Vi har nu i ett antal matcher där vi varit det klart spelförande laget varit hårt ansatta av
motståndarna och deras våldsamma användning av klubborna i form av slag mot våra
skridskoskickliga spelare. Så även i fredagens match mot UNIK då slagen eskalerade ordentligt

under senare halvan av andra halvlek, vilket även noteras i domarens anmälan. Konsekvensen av
alla dessa slag som utdelas utan någon form av utvisningsbestraffning för motståndarna är att
våra spelare till slut tappar humöret, vilket inte är helt orimligt, och istället blir de som bestraffas.
I fredagens match drabbade detta först en av våra absolut främsta spelare, nr 2 Abbe Örengård,
fyramålsskytt i matchen och en stark skridskoåkare. Efter två rapp över benskydden och ett sista
rapp över skridskorna tappar han humöret och ”bröstar” upp sig mot en motståndare precis i
enlighet med det som står i domarrapporten. Något som i våra ögon borde vara en solklar
utvisning för ett flertal våldsamma slag mot vår snabbaste spelare resulterar alltså i en 2:a för vår
utsatta spelare för olämpligt uppträdande. Någon minut senare händer precis samma sak när nr
66 Dante Norell gör en motsvarande uppåkning. Två rapp över benskydden och ett avslutande
mot skridskorna som gör att han faller och får frislaget med sig. I våra ögon återigen ett flertal
våldsamma slag mot vår spelare som bör leda till utvisning. Dante vänder sig till en av domarna
och påpekar de många slagen och tycker att det nu bör leda till utvisning, eftersom samma sak
hände alldeles nyss med lagkamraten Abbe. Han uttrycker sig inte olämpligt, men visst han
ifrågasätter beslutet. Han får utvisning för olämpligt uppträdande, klagar inte utan åker direkt mot
utvisningsbåset. På väg mot båset ropar en av UNIK-spelarna ”JÄVLA HORA” åt Dante, vilket är
anledningen till att Dante åker fram till spelare, bröstar upp sig och undrar ”Va sa du”?? Domarna
har inte hört UNIK-spelarens kommentar och delar ut ett rött kort till Dante. Noterbart är att flera av
våra spelare hörde kommentaren från UNIK-spelaren.
Efter matchens slutsignal vid avtackning av domarna uttrycker jag den upplevda orimligheten i att
två av våra skridskoskickliga spelare som i två sekvenser inom kort tid fått tagit emot tre rejäla
slag var mot benskydd och skridskor, är de som har drabbats av utvisningar (varav ett rött kort).
Jag framför åsikten att det för bandyns skull måste vara viktigare att beivra det hårda spelet, som
medför skaderisk, än att direkt bestraffa två spelare som blivit utsatta för angreppen och som
enligt min uppfattning reagerar på ett milt sätt mot domarna. Under diskussionens gång ute vid
isen kommer en främmande man ner från läktaren och kliver in mellan mig och domarna och
sätter en arm i mitt bröst och ber mig lämna hallen. Jag frågar vederbörande om han är en
representant för UNIK eller om han är någon form av domarobservatör. Han svarar nekande på
dessa frågor men ber mig lämna isen då den är ”hans”. Jag svarar att jag tycker att det inte verkar
riktigt friskt att man som publik kommer in och deltar i en diskussion mellan ledare och domare
och ber honom gå därifrån. Jag är medveten om att det var fel av mig att ta diskussionen ute vid
isen och att jag skulle sökt upp domarna 10-20 minuter efter match för att få klarhet i deras bild
över situationen. Jag utrycker mig säkert med för hög röst i situationen men jag svär inte, hotar
definitivt ingen av de inblandade och jag vidrör inte någon person. Jag har under hela matchen
inte reagerat på eller kommenterat ett enda domslut, utan det är först efter matchens slut som jag
lämnar min åsikt om två situationer i matchens slut.
DN:s beslut nummer 19123:
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan samt inkomna yttrande och anser att Norell brustit i
respekt för domarens integritet genom att i direkt anslutning till avslutad match konfrontera honom
avseende hans sätt att sköta arbetet som domare. Norell borde gett domarteamet den tid för
återhämning om 20 minuter efter match som stipuleras i TB.
Med stöd av ovanstående och enligt RF:s stadgar kap 14, beslutar DN att ge Stefan Norell en
tillrättavisning samt uppmana honom att i framtiden uppträda på det sätt som förväntas av ledare
inom bandyn, dvs med respekt för funktionärer, spelare, ledare och publik.
Vidare rekommenderar DN föreningen GT 76 genomföra en utbildningsinsats med syftet att få de
unga spelarna att respektera matchfunktionärerna och fokusera mer på sin egen insats på planen
än andras, t ex domarnas.

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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Bengt Arwidson, ordförande
Vid protokollet
Johan Olvegård
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