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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-02-17  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Elias Werme, Finspångs AIK/Borgia 
 
Bestraffning:  
I en U 16-match mellan Västerås SK – Finspångs AIK/Borgia 2022-02-13 blev ovan 
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I den 92:a minuten får Elias Werme grovt matchstraff för våldsam bentackling. Han 
sträcker ut benet tydligt och rör sig framåt med fart mot motspelaren varpå benet 
träffar den andres ben och motspelaren hamnar på isen.  
 
Werme hade tidigare i matchen utvisats 10 minuter för ojust tackling. Han lämnade 
planen utan protester.  
 
Den angripna spelaren fick ledas av planen, vet inte hur allvarligt.  
 
Yttrande från Elias Werme gm Peter Andersson Ersman: 
Elias säger att han inte sträckte ut något ben eftersom han hade fullt fokus på att 
jaga boll, och när sedan VSK-aren gör en riktningsförändring så hinner inte Elias 
parera, varpå en kollision uppstår. Elias gör själv ingen riktningsförändring och han 
tar heller inte ytterligare sats mot spelaren. Sen är det förstås olyckligt att VSK-aren 
tar större delen av smällen och blir liggande på isen. 
 
Incidenten med Elias är ju egentligen helt onödig eftersom vi ledde med 8-3 i 
matchens sista minut, att då gå upp och lägga en ensam press nära offensivt 
straffområde kan tyckas både onödigt och otaktiskt. Men händelser tidigare under 
matchen förklarar ändå de svallande känslorna, och det gjorde också att våra spelare 
kämpade ända fram till slutsignalen istället för att försöka spela mer taktiskt. 
 
Det står för övrigt att matchen var het, och det blev den väl framförallt i 2:a halvlek 
när det blev lite hårdare smällar. 
 
DN:s beslut nummer 21114:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande. Det finns vissa skiljaktigheter 
mellan HD:s beskrivning av situationen och Wermes men det framgår dock att 
Werme inte hinner med när motståndaren gör en riktningsförändring, vilket indikerar 
att han delar ut bentackling som anmälan anger. Konsekvensen av tacklingen blev 
också så allvarlig att VSK-spelaren inte kunde ta sig av banan för egen maskin. I 
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DN:s riktlinjer anges att ”att med klubban eller annat föremål eller kroppsdel tillfoga 
motpart skada” ger minst 3 matchers avstängning. DN tar dock hänsyn till Wermes 
ålder och reducerar avstängningen med 1 match. 

DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Elias 
Werme 2 matcher, 22-03-06 IK Sirius – Finspångs AIK/Borgia och 22-03-12 Västerås 
SK – Finspångs AIK/Borgia. 
 
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2022-03-12 och avser 
allt bandyspel på ungdomsnivå.  
 
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. 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. 
 


