
Riksidrottsnämnden
BESLUT
Per capsulam

meddelat av RIN den 24 februari 2022 i ärende nr 121/22-14

Klagande: Vidar Wicklund, UNIK Bandy

Den 23 februari 2022 beslutade Svenska Bandyförbundets Disciplinnämnd
(Disciplinnämnden) att, med stöd av 14 kap. 2 8 7 Riksidrottsförbundets stadgar,
stänga av Vidar Wicklund från allt bandyspel och ledaruppdrag på seniornivå fr.o.m.
den 23 februari 2022 t.o.m. den 25 februari 2022, se bilaga 1. Anmälan om
bestraffning bifogas som bilaga 2.

Vidar Wicklund har nu överklagat Disciplinnämndens beslut hos RIN,se bilaga 3.

RIN:s bedömning

RIN anserinte att det finns skäl att göra någon annan bedömning än den som
Disciplinnämndenhargjort. RIN avslår därför överklagandet, vilket innebäratt
Disciplinnämndens beslut stårfast.

RIN:s beslut får inte överklagas.

På Riksidrottsnämndens vägnar

Bo Bengtsson

I beslutet har deltagit Bo Bengtsson (vice ordförande) samt Björn Backman, Anna
Erman, LenaNitz, Christer Pallin och Thomas Tjäder. Enhälligt.

Föredragande och sekreterare: Emelie Smiding

Riksidrottsförbundet Idrottens Hus Box 11016, 100 61 Stockholm

Tel växel: 08-699 60 00 www.rf.se e-post: riksidrottsforbundetÖrf.se
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Svenska Bandyförbundet Beslutsdatum 2022-02-23

Disciplinnamnden (DN)

Till
Vidar Wicklund, UNIK Bandy

Bestraffning:
I en Div 2-match mellan Gustavsbergs IF — UNIK Bandy 2022-02-20 blev ovan
rubricerad spelaretilldelad grov utvisning och matchstraff för olämpligt uppträdande.

Händelseförlopp enl inkommen anmälan:

Matchen mellan Gustavsberg och UNIKvari sin helhet väldigt lugn. När det gäller
Vidar Wicklund så har vi under matchenhaftlite olika diskussioner och vi domare har
bett honom flertalet gångeratt ta det lugnt, men detta utan resultat. I första halvlek,
vid en hörna säger han ”Skit i dom, dom ser med dom bryrsig inte”. Jag förstår att
han syftar på oss domare menläggerinte någon tid på det.

Vid paus tar jag UNIK:s lagkapten åt sidan och ber honom snacka med killarna om,
att vi tar det lugnt med snacketi andra halvlek.

Andra halvlek börjar lugnt och ca 20 min in i halvleken får UNIK en hörna och då
börjar Wicklund snacket igen. Han slänger ur sig samma mening som tidigare, ”Skit i
dom, dom ser med dom bryrsig inte” och fortsätter snacket.

Då tar jag beslutet att visa ut honom 10 minuterför olämpligt uppträdande. Han

reagerarförvånat, varför han åker ut och ruskar på huvudet och hånskrattar åt mig.
Jag ber honom sluta medsitt beteende, varpå han svarar "Jag gér va’ fan jagvill!”

Då får han 10 minutertill för olämpligt uppträdande, dvs grov utvisning för olämpligt
uppträdande.

Yttrande från Vidar Wicklund:
Se bilaga 1.

DN:s beslut nummer 21122:
DN:s ledamöterhartagit del av anmälan och yttrande. Dubbla utvisningarför protest
mot domslut i samma matchsekvens (10 + 10 minuter) ska enl DN:s riktlinjer ge 1
match avstängning och DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 7,
stänga av Vidar Wicklund 1 match, 22-02-25 UNIK Bandy — Helenelunds IK.

Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2022-02-25 och avser

allt bandyspel på seniornivå.

Svenska Bandyförbundet

Vänerparken 13

462 35 Vänersborg

Bankgiro 713-2061, Org. nr. 818500-2733

www.svenskbandy.se  



Skulle någon eller några av ovan nämnda matcherinte spelas på angivet datum,
gäller avstängningen nästkommande tävlingsmatch/-er.

Spelare får under tiden denne är avstängd inte uppträda i någonledarroll i tävling där
spelaren erhöll sin avstängning. Detta innebär bland annatatt spelareninte får
befinna sig i närheten av det tekniska området och inte heller på annat sätt instruera
eller ha kontakt medsitt lag.

Överklagan
Klagande har att senast inom två (2) veckor från den dag beslut meddelas, inkomma
med klagoskrift till Riksidrottsnamnden, riksidrottsforbundet@rf.se. Postadress:

Idrottens Hus, Box 11016, 100 61 Stockholm.

| DN:s beslut deltog Bengt Arwidson, Gudmund Knutson, Roland Fager, Anders

Jakobssonoch Bo Nilsson.

Svenska Bandyförbundet

Disciplinnämnden

Bengt Arwidson, ordförande

Vid protokollet
Johan Olvegård

Sändlista: Berörd förening, Domare, DN, SBF, TK, RDK.
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Bilaga 1

Yttrande över händelse 20-02-2022:

I matchrapporten (som jag antar att domaren har signerat) står lindrig matchstraff,
och domaren ska ha sagtlindrigt när han pratade med vår lagkapten. Att ändra detta
i efterhand ärinte tillåtet och högst oprofessionellt. Jag kommer redogöra för det som
hände under matchen eftersom detefterfrågas. Först vill jag dock påpeka att
domaren harkryssati att jag inte fått någon tillsägelse tidigare under matchen,vilket

jag håller med om. Att kryssa i helt korrekt och efter det ändra sig i beskrivningen av
händelseförloppet tyder på osäkerhet hos domaren kring huruvida han faktiskt varnat

innan utvisning. Eftersom följden som ska behandlas inträffade efter den andra
utvisningen ställer jag mig också frågandetill att domaren kryssati att jag inte
lämnade utan protester. Efter den andra utvisningen lämnade jag tämligen

omgåendeoch sa ingenting vilket framgår av domarens eget utlåtande. Detta verkar

vara gjort för att få händelsen att verka värre än den faktiskt var. Händelseförlopp:

Jag håller med om att matchen varlugn. Vi fick bara ihop 10 spelare men lyckades

ändå hålla siffrorna på en respektabel nivå mot ett flertaligare och i serien bättre
placerat Gustavsberg. Rolig match med bra spel från båda lag! När ”lite olika
diskussioner” nämns av domarentror jag det hade vart bättre att precisera lite mer

vad som menas, Det skeddevid två tillfällen. Bara några minuter in i matchen
uppfattar jag att en av våra spelare får ett slag på klubban i en närkampssituation i ett
ofarligt läge på mittplan, domarna blåser. När de pekaratt det är motståndarnas
frislag utbrister jag ”Va?”, vilket jag kan hålla med om är lite onödigt men borde vara
en sådan omedelbar reaktion som skavara tillåten. På inget sätt sökte jag upp
domarenutan började åka hemåt och ställa om för att försvara motfrislaget.
Domaren blåser av ochtillkallar mig. När jag åkt fram flyttar sig domaren nära och

frågar i hög och konfrontativ ton ”Var det något?”. Jag svarar ”Nej” och är noggrann

medatt inte säga mer utan bara svara direkt på frågan. Han frågar i samma ton ”Såg
du vad jag blåste för?”. Jag svarar ”Nej”. Han sägeratt vår kille lyfte den andra
spelarens klubba, vilket jag inte invänder emot (jag hade ju inte sett vad vår spelare

gjorde). Jag svarar alltså inte. Han säger att ”Resten av matchenhåller du tyst!”,
fortfarande i konfrontativ ton, och gör en ganska ful gest med fingrarna över läpparna

som att man drar igen en dragkedja, låser och kastar nyckeln på marken. Jag inser

att det är smartast att åka därifrån och svarar varken ja eller nej utan vänder och åker
i väg och fortsätter spela. Det andratillfället inträffar senare i matchen. Jag sticker på

en långboll mot motståndarens kortlinje men hinnerinte riktigt i kapp den, bollen går
ut till målkast. Jag utbrister någoti frustration över att jag var för långsam, sannolikt

”Fan!”. Jag börjar jobba hem snabbtför att inte få en kontring i baken. Jag upplever

det som att domaren försöker åka i kapp mig och han skriker på ungefär tio meters

avstånd ”Var det något?!” två gånger. Jag är inte intresserad av att prata med honom

och har inte blivit ombedd att stanna så jag fortsätter åka och säger "Jag far väl för
fan säga vadjag vill till mig själv”. Att säga så var otroligt onödigt av mig. Jag vet

dockinte riktigt vad jag borde ha gjort då det hade kunnat uppfattas otrevligt att inte
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svara, samtidigt som speletvari full gang och jag alltså inte kunde stanna och

besvara frågan. Att man skulle kunna kalla dessa två situationer för ”diskussioner”

håller jag inte riktigt med om. Vid inget av tillfällena blev jag ombedd att ”ta det lugnt”,

först bad han mig i stort sett hålla käften, sen skrek han bara allmänt om jag ville

något. Att någon annan domare skulle ha bett mig ta det lugnt håller jag inte heller

med om. Jag frågade en domare vad de blåste frislag för en gång och han svarade,

utan att säga något i:stil med att jag skulle ”ta det lugnt”. Att slentrianmässigt hänvisa

till att de skulle ha bett mig ”flertalet gånger” och ”utan resultat" utan att komma med

något merprecist tycks vara i syfte att måla upp någonform av intrig som över huvud

tagetinte funnits. Inget sådant har alltså skett. När det gäller att jag skulle ha sagt

”Skit i dom, dom ser men dom bryrsig inte” förtjänar det en bakgrund. Situationen

domaren pratar om är en hörna där mina medspelare börjar ifrågasätta varför

domarna blåste hörna (dock medan alla ställer sig i målet). Jag säger till mina

medspelare ”Släpp det, de har sett men blåserinte”. Jag försöker alltså få mina killar

att inte klaga, medanjag försökerförklara vad som hänt. Det är på inget sätt riktat

mot domaren. Ändå verkar hanta åt sig personligen. Här ska också noteras att

domarensjälv säger sig ha hört min kommentar menvalt att inte göra något åt det.

Om kommentaren nu varså otroligt allvarlig att det senare förtjänade en utvisning,

borde jag inte ha erinrats muntligt då? Genom att inte erinra har domarenvisat att

kommentaren inte var så allvarlig. Han ska ju erinra om det hjälper matchen, och att

få stopp på olämpligt beteende bordei allra högsta grad hjälpa matchen, han har

alltså inte vid tillfället tyckt att det var så olämpligt. Det verkari stället som att han har

byggt upp någon form av frustration under matchen ochlåtit den ”koka över” vid ett

senaretillfälle. Återigen ska påpekas att kommentaren inte ens var riktad till

domaren, utan bara var ämnad att få mina lagkamrater att lugna sig. Domaren

pratade i halvtid med vår lagkapten om att vi inte skulle prata med domaren, vilket jag

alltså inte gjort, och att laget skulle lugna sig, inte jag som spelare. Att då påstå att

matcheni övrigt var lugn blir lite konstigt, om han tyckte det förtjänades att prata med

kapten. I andra halvlek sägerjag vid en precis likadan situation som tidigare till vår

målvakt som inte tycker att det borde ha blivit hörna att "Skit i det, de bryrsig inte”.

Att domarna inte bryr sig om vad vår målvakt har för synpunkter borde vara ganska

självklart. Jag har absolut inte sagt att domarna ser men inte ”bryr sig” om att något

domslut skulle vara felaktigt. Domaren höjde direkt armen och blåste utvisning. Jag

sa ingenting utan reagerade med ganska chockad förvåning, det hade ju varit okej att

lugna mina medspelare tidigare?? Återigen hänvisar domarentill något han inte kan

precisera, jag vet inte vad ”fortsätter snacket” skulle betyda och harinte sagt något

vidare då utvisningen kom tämligen omgående efter kommentaren. När det gäller

nästa avsnitt går hans version avsevärt ifrån vad som inträffade. Jag ruskade på

huvudet och log uppgivet åt situationen. Sedan pekar han rakt på mig och sätter

pipan i munnen och spärrar upp ögonen som för att hota om att om jag inte åker i väg

direkt så kommerjag få entill utvisning, det har då inte gått mer än några sekunder.

Jag börjar åka mot utvisningsbåsetför att undvika en till utvisning. Han säger åt mig

att ”Ruskar du på huvudet en gångtill så åker du uf”. Jag svarar att ”Jag får skaka på

huvudet om jag vill”. Det var väldigt korkat av mig, särskilt när jag förstod att domaren
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jobbat upp någon form av inre aggression. Jag har absolut inte sagt "Jag gör vad fan

jag vill” med två utropstecken. Det är förståeligt att domaren kan tolka saker på visst

sätt i efterhand. Att förvränga något på detta sätt är dock otroligt oprofessionellt och

inte värdigt. När det gäller hans rent formella bedömning av att 10+10 kan vara grov

matchstraff har jag inget att säga. Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas

att det är lite oklart om domaren faktiskt avsett att jag skulle få grov matchstraff eller

om detbara är en efterhandskonstruktion. Därtill kommeratt han avsiktligt genom att

lämna, mot sina egna motstridiga, uppgifter försöktfå dettill att jag skulle ha åkt runt

hela matchen och skrikit, vilket alltså inte var fallet. Han hänvisar till "lite olika

diskussioner" men nämnerbara två, den första där han inte ens tyckte det räckte för

en erinran. Dessutom kan påtalas att varje ”incident" verkar ha tolkats som ett

personangrepp på domaren. Kommentarerna som bara betydde "var tysta, de

kommerinte att ändra sig” har blivit något personligt. En uppgiven skakning på

huvudet och ett leende är på något sätt ett ”hån”, han har alltså känt sig kränkt. Att

jag inte gått med på att dra igen munnen och kasta nyckeln har också varit

kränkande. Inget har ens varit riktatmot domaren. När han skriver ”Jag förstår att

hansyftar på oss domare” och ”Han hånskrattar åt mig” är det tydliga tecken på att

han åkt runt och försökt ta åt sig av saker som inte hade med honom att göra. Jag

har alltså bara någon minut in i matchen blivit åtsagd att vara tyst. Jag har inte sagt

ett ord till domareni fråga efter det. När jag första gången sägertill mina lagkamrater

att släppa en situation var det okej. När jag andra gången sa precis samma sak blev

jag utvisad för olämpligt. När jag inte följde domarens påhittade regel om att man inte

får skaka på huvudetåt situationen åkte jag ut. Därtill har han lagt till och förvrängt

sakerför att få det att verka som att jag åkt runt och betett mig illa en hel match och

”hånat” honom, utan att ens förmå att ange vad det är jag påstås ha gjort. Det var en

väldigt rolig match, där två lag kämpade bra! Vi lyckadesi numerärt underläge och

utan avbytare stå emotett på pappret betydligt bättre lag genom hårt lagarbete och

otrolig vilja. Nästan inget tjafs mellan lagen förekom, det varhelt enkelt bra bandy!

Detär tråkigt att någons sårade självkänsla och personliga aggression får förstöra en

sådan match. Lindrig matchstraff i stället Jag vill föreslå att utvisningen ändras

tillbakatill lindrig matchstraff enligt regel 16.6 f), vilket också var domarens

ursprungliga avsikt. Att på detta sätt i efterhand, när han skriver anmälan, ändra en

ursprungligen lindrig matchstraff till en grov går emot vad som sägsi regel 16.6 andra

stycket. Man skaalltså inte kunna ändra en lindrig matchstraff till grov efter att spelet

återupptas, än mindre efter att matchen spelats klart. Felet borde åtgärdas.

Vidar Wicklund
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ANMALAN OVER GROV UTVISNING:
Till Svenska Bandyforbundets Disciplinndamnd/Administrativt distrikt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

   
 

 

 

   
 

[LAGA | _GustavsbergsIFU_[LAGB | UNIK U |]

[ Ort: [ Gustavsbergs [Arena: | Ekvallen Gustavsberg |

[Datum: [> 2022-02-20 [Matchtid: | 16:30 |

[Slutresultat | 7:2 [Halvtidsresultat | 4:0 [Serie [Div 2 Stockholm]

HD Dennis Lisell Hemort Värmndö
AD 1 Håkan Andersen Hemort Farst
AD 2 Tommy Akesson Hemort Stockholm
4:e Hemort
Supervisor

Matchsekreterare Ulrica Hultin

Anmälan avser: Spelare/ledare: Förening:

|__| Brutalt spel Vidar Wicklund UNIK U

| Missfirmelse
|__| Awisning av ledare Personnummer:
“| Annat 1999-09-27 _
Var bollen I spel när förseelsen inträffade? JA NEJ |

Var bollen inomspelhåll för den utvisade? JA NEJ

Var den utvisade spelaren provocerad Innan förseelsen? JA NEJ

Hade spelaren/ledarenfått utvisning/tillsägelse tidigare under matchen? JA NEJ

Lämnade spelaren/ledaren planen utan protester? JA NEJ

Fick den angripne spelaren utgå pga, skada? JA NEJ

 

Händelseförlopp:
Matchen mellan Gustavsbergs IF och Unik varI sin helhet väldigt lugn.
Närdet gäller spelare nummer16 i Unik så har vi under matchenhaft lite olika disskussloner
joch vi domare har bett honomflertalet gånger att ta det lugnt, men detta utan resultat.
I första halvlek, vid en hörna så säger spelar nr 16 i Unik "Skit i dom, dom ser men dom bryr
sig inte".
Jag förtår att han syftar på oss domare men åker vidare och läggerinte ner någontid på det.
Vid halvleks paus så tar jag lagkaptenen i Unik åt sidan och ber honom att snacka med
killarna, att vi tar det lugnt med snacketi andra halvlek.
Andra halvlek börjar lugnt, sen ca 20 minin i andra halvleken så blir det en hörna för Unik och
då börjar spelar nummer16 I Unik att snacket igen, Spelare nummer16 i Unik slängerur sig
samma mening som tidigare "Skit i dom, dom ser men dom bryrsig inte" och fortsätter
snacket.

Då tar jag beslutet att utvisa nummer16 i Unik på 10 min för olämpligt uppträdande.
Hanreagerarförvånade, varför han åker ut och börjar ruska på huvudet. Han hånskrattar åt
mig. Då ber jag honom att sluta med sitt beteende.
Da svarar han mig "Jag gor vadfan jagvillll",
Darefter far han en 10 min utvisningtill, totalt blir det 10+10 min, grov matchstraff for olampligt
upptradande paspelar nr 16 | Unik.  
 

Ort: Datum:
Värmdö ZY 2022-02-21 Jag
Ansvarig domare: a WE

eS  



Joakim Dahl (RF/SISU)

Från: Vidar Teo Wicklund <vidar.wicklundQhotmail.com>

Skickat: den 23 februari 2022 17:31

Till: Riksidrottsförbundet (RF)

Ämne: Överklagan Svenska Bandyförbundet DN:s beslut nummer

Bifogadefiler; 21122 Vidar Wicklund, UNIK Bandy[99].pdf

Uppföljningsflagga: Flag for follow up 2022 ~C2- 23

Flagga: Har meddelandeflagga feWe 204

Uv  
| Dufår inte e-postofta från vidar.wicklundQ hotmail.com. Se varför dethärärviktigt.

Hej,

I beslutet anges att grunden för avstängningen är DN:s riktlinjer A.3.1: Dubbla utvisningar för protest mot domslut i
samma matchsekvens (10 + 10 minuter). Att något sånt skulle han hänt har inte ens domaren framfört.

Den ena kommentarenriktades till en medspelare i syfte att få honom att upphöra med invändningar, det var alltså inte en

protest. Den blevjag utvisad för. När domarensedansa att jag inte skulle ruska på huvudet (vilket alltså inte var

utvisningsgrunden) invände jag mot den instruktionen. Jag har alltså inte heller här protesterat mot något domslut. Inte
ens domaren har anfört att jag skulle ha protesterat mot något domslut, allra minst två domslut.

Avstängningen är alltså beslutad på helt felaktig, om någon, grund.

Till detta kommeratt utvisningen från början var lindring (se matchrapport signerad av domaren och hänvisningen till vår

lagkapten). Domaren ändradetill grov utvisning efter matchen (efteratttill och med hasignerat matchrapport). Detta
strider mot andringsmdjligheten i Spelregler för bandy 16.6 sista stycket, som anger att ändring måste göras innan spelet

återupptas, och är alltså helt otillåtet.

Utvisningenska således egentligen vara lindrig vilket inte ens föranleder disciplinåtgärd.

Dåutvisningenärlindring ochalltså inte ens föranleder disciplinåtgärd, och beslutet om avstängning dessutom är fattat på
helt felaktig grund, måste beslutet upphävas.

Vänligen,

Vidar Wicklund
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