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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-10-12  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Loove Janzon, Borgia/Norrköping BK 
 
Bestraffning:  
I en match i Svenska Cupen Ungdom mellan Borgia/Norrköping BK – 
Helenelund/Hammarby Bandy 2022-10-09 blev ovan rubricerad spelare tilldelad grov 
utvisning och matchstraff för olämpligt uppträdande. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I matchens 53:e minut vid ställningen 2-2 blir lagkapten nr 23, Loove Janzon, utvisad 
6 minuter för ett slag mot skridskon ca 1 meter utanför eget straffområde. Loove 
meddelas att han är utvisad och att han ska åka till utvisningsbänken. På väg mot 
utvisningsbänken samtidigt som han åker förbi resterande spelare och mig utbyter 
han och en Helenelund/Hammarby-spelare några ord med varandra. Love säger då 
till motståndaren ”Jag är i alla fall ingen fitthammarbyare”. Jag blåser då i pipan och 
meddelar Loove att han får grovt matchstraff för olämpligt uppträdande på grund av 
sin kommentar till motståndaren. Loove lämnar planen utan protester när det röda 
kortat visas för honom. 
 
Det här var Looves tredje utvisning för matchen. Ett slag på skridskon i första halvlek 
samt ett slag på skridskon i situationen precis innan som föranledde att han var på 
väg till utvisningsbänken. 
 
Yttrande från Loove Janzon: 
Jag ber så hemskt mycket om ursäkt för mitt agerande under matchen och främst i 
samband med den sista situationen som jag får en 6 minuters utvisning för slag på 
skridsko. Jag ser att ni har skrivit att jag inte var provocerad sedan tidigare vilket inte 
stämmer. Den Helenelund/Hammarby-spelare jag utbytte ord med på väg till 
utvisningsbåset sa ”Jävla grislag fy fan vad fult dom spelar”. Han sa även fler väl 
utvalda ord som jag inte kommer ihåg pga allt adrenalin, men det var mycket på 
grund av de orden som jag svarade som jag gjorde ”Vi är inga bajenfittor iallafall”. 
Jag tänkte mig inte för när jag yttrade mig vilket jag ska jobba på för att det inte ska 
upprepas. Jag ber om ursäkt för att ha bettet mig som jag har gjort och jag hoppas 
att ingen tog illa upp. För att förtydliga var det mitt i stridens hetta och det var endast 
riktat till den spelaren som fällde en synnerligen onödig kommentar mot mig nät jag 
redan har fått mitt straff i form av utvisning. Vi har även diskuterat händelsen hemma 
och jag har fått ett annat perspektiv till händelsen och inser ännu tydligare att mitt 
agerande inte är okej. Hoppas att jag kan vara tillbaka i bandyn så fort som möjligt.  
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DN:s beslut nummer 22005:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande och noterar att Janzon verkar 
inse det olämpliga i sitt agerande gentemot motståndaren. Likväl anser nämnden att 
agerandet är en bestraffningsbar handling enl regelverket då DN:s riktlinjer bl a anger 
att ”Missfirmelse av domare, ledare, motspelare eller funktionär under pågående 
match” betyder minst 2 matchers avstängning. 

DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Loove 
Janzon 2 matcher, 22-10-09 Borgia/Norrköping BK – IK Tellus samt nästkommande 
tävlingsmatch. 
 
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum och avser allt bandyspel på 
ungdomsnivå.  
 
Skulle någon eller några av ovan nämnda matcher inte spelas på angivet datum, 
gäller avstängningen nästkommande tränings- eller 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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