Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-03-04

Disciplinnämnden (DN)

Till
Viktor Johansson, IFK Vänersborg
Bestraffning:
I juniorelit-matchen mellan Sandvikens AIK – IFK Vänersborg 2020-02-27 blev ovan rubricerad
spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för olämpligt uppträdande.
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
Efter matchen så är IFK Vänersborgs målvakt Victor Johansson väldigt upprörd. Victor sparkar
våldsamt på målburen och bollkorgarna 7-8 gånger innan AD blåser i pipan och talar om att nu är
det nog. Victor skriker tillbaka till AD "Håll käften!".
Yttrande från Viktor Johansson:
Jag sparkar i stolpen men inte 7-8 gånger efter matchen och förstår att det är fel men vi hade
precis åkt ut ur slutspelet och känslorna tog över och givetvis är jag ångerfull. Jag hade ingen
avsikt att förstöra målet då hade jag kunnat agera på annat sätt så det var i ren frustration jag
gjorde det.
Mitt bemötande mot domaren där jag uttryckt håll käft är absolut inte ok. Jag agerade i affekt och
det är absolut något jag är ångerfull för, i det läget spelade ingen roll om det hade varit min ledare,
medspelare eller motståndare eftersom jag var oerhört besviken över vår förlust i något jag tränat
för sedan April. Det är inte ok ändå, men jag har slitet så oerhört hårt för att lyckas den här
säsongen.
DN:s beslut nummer 19141:
DN anser att det inträffade, missfirmelse av domare efter match samt ett våldsamt uppförandet
efter slutsignal är ett fall av grov utvisning som måste betraktas som allvarligt. Nämnden har dock
förståelse för den frustration som Johansson ger uttryck för i sitt yttrande och beslutar således att,
enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Viktor Johansson de 2 första tävlingsmatcherna på
juniornivå säsongen 2020/21.
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 Gudmund Knutson, Lena Jonsson, Arne Eklöf och Bo Nilsson.
Bengt Arwidson har anfört jäv och deltar inte i beslutet.
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