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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-01-29  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Anton Voronchikhin, Kalix Bandy 
 
Bestraffning:  
I en match i Bandyallsvenskan mellan Kalix Bandy – Falu BS 2022-01-28 blev ovan 
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för olämpligt uppträdande. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
Då matchuret visade ca 91:15 blir det en konfrontation mellan Anton Voronchikhin, ch 
en Falun-spelare. Konfrontationen ägde rum på Faluns planhalva en bit utanför 
Faluns straffområdet. Spelet och bollen befann sig på en annan del av planen någon 
meter in på Kalix planhalva. Huvuddomare blåser signal för få avbrott i spelet då 
konfrontationen hettade till. Voronchikhin måttar ett slag med näven mot 
motståndaren. Slaget landar mot huvud-/ansiktstrakten. Faluspelare påvisar ej någon 
fysisk skada och det går ej att bedöma hur hårt slagrörelsen har träffar.  
 
Spelarna separeras av lagkamrater i båda lagen och situationen lugnar ned sig. 
Huvuddomare visar direkt rött kort till Voronchikhin, grovt matchstraff (Våldsamt slag) 
som lämnar isen utan direkta protester.  
 
Falu-spelaren spelade vidare de få sekunder som återstod av matchen. 
 
Yttrande från Henrik Eriksson, Kalix Bandy: 
I samband med timeouten i matchminut 86 börjar Faluns spelare att Voronchikhin 
med tillmälen som ''ryssjävel'' och annat som inte hör hemma på en bandyplan. Lite 
smågruff uppstår redan då men situationen lugnar ner sig. Efter en situation bakom 
mål i matchminut (ca) 90 fortsätter Faluns spelare att provocera Voronchikhin i 
samma anda ''ryssjävel'' ''kom igen då ryssjävel'' osv. Spelarna följs åt och gruffar 
med varandra. När situationen är på väg att lugna ner sig avslutar Falu-spelaren med 
att rappa Voronchikhin (bildbevis på blåmärke finns) med ett hårt slag i backsidan av 
låret varpå gruff uppstår och fler Faluspelare ingriper (videosekvens på hela 
situationen finns) 
 
Falu-spelaren backar då undan och fortsätter skrika ''kom igen då ryssjävel''. En 
annan Faluspelare håller fast Voronchikhin varpå han sträcker sig efter Backman och 
domaren som är på långt håll uppfattar det som ett slag (se videosekvens från 
matchen). Han träffar absolut inte Backman med något slag men accepterar sitt röda 
kort och lämnar planen.  
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DN:s beslut nummer 21098:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande. Det går inte att fastställa hur 
och varför situationen utvecklas till ett slagsmål men nämnden anser det klarlagt att 
Voronchikhin knuffar/slår efter sin motståndare vilket borde rendera honom 2 
matchers avstängning. DN anser dock att han under matchen blivit kraftigt 
provocerad av motståndarlagets spelare med olika nedsättande tillmälen vilket gör att 
DN beslutar reducera avstängningen med 1 match. 
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Anton 
Voronchikhin 1 match, 22-01-30 Kalix Bandy – Lidköpings AIK.      
 
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2022-01-30 och avser 
allt bandyspel på seniornivå.  
 
Skulle någon eller några av ovan nämnda matcher inte spelas på angivet datum, 
gäller avstängningen nästkommande tävlingsmatch/-er. 
 
Spelare får under tiden denne är avstängd inte uppträda i någon ledarroll i tävling där 
spelaren erhöll sin avstängning. Detta innebär bland annat 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, riksidrottsforbundet@rf.se. Postadress: 
Idrottens Hus, Box 11016, 100 61 Stockholm. 
 
I DN:s beslut deltog Bengt Arwidson, Gudmund Knutson, Roland Fager, Anders 
Jakobsson och Bo Nilsson.  
 
Svenska Bandyförbundet  
Disciplinnämnden  
 
Bengt Arwidson, ordförande 
 
Vid protokollet 
Johan Olvegård 
 
Sändlista: Berörd förening, Domare, DN, SBF, TK, RDK. 
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