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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-12-21  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Max Westman, Västerås SK/TB Västerås 
 
Bestraffning:  
I en match U17 Nationell mellan Västerås SK/TB Västerås – Sandvikens AIK 2022-
12-17 blev ovan rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt 
spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
På tilläggstid (91:e) har SAIK:s målvakt William Johansson fångat en boll knästående 
efter isen efter ett anfall och en motspelare gör en stoppsladd framför honom, som 
stänker snö på honom. Flera försvarsspelare i SAIK åker fram till VSK/TB spelaren 
och säger till honom. Då kommer Max Westman (VSK/TB) inåkande utifrån och 
stöter klubban med en cross-checking på en motspelare. Klubban träffar lågt ner på 
gallret på hjälmen och är alltså mot huvudet. Huvuddomaren blåser av spelet. 
Irritation uppstår mellan lagen, men inget som går över gränsen och precis när lagen 
börjar skiljas åt av domarteamet åker SAIK:s målvakt William Johansson framåt med 
några skridskoskär och kastar en boll på en motspelares kropp. Ny irritation uppstår, 
men inget ytterligare som leder till bestraffning.  
 
Båda nämnda spelare visas det röda kortet och blir grovt utvisade. (Se ärende nr 
22045) 
 
Yttrande från Max Westman: 
Jag tycker att anmälan är rätt OK beskriven. I situationen ser jag att flera SAIK-
spelare åker fram mot min medspelare, han blir cross-checkad. Jag agerar som jag 
gör för att få bort SAIK-spelarna från min medspelare, inte med avsikt att skada eller 
cross-checka någon utan bara få bort dom från honom. I samma situation blir jag 
också cross-checkad av SAIK-spelare nr 3 och sedan kastar SAIK-målvakten bollen 
på mig.  
 
Som det står i anmälan (Var den utvisade spelaren provocerad innan förseelsen? Ja) 
hade både SAIK-spelare och -ledare sagt/ropat/skrikit saker till mig (och andra i 
laget) under hela matchen, t ex 'horunge' flera gånger, och en har även sagt till mina 
medspelare i halvtid "Hälsa Max att han kan suga min kuk". 
 
DN:s beslut nummer 22044:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande. Nämnde anser att Westman 
går in i situationen som 3:e part och utdelar en ”cross-checking” som tar i huvudhöjd. 
I DN:s riktlinjer ger ”brutalt agerande utanför spelsituation” minst 3 matchers 
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avstängning. Den eventuella provokation som Westman utsatts för och som delvis 
kan förklara hans agerande innebär dock inte i detta fall någon förmildrande 
omständighet. Av DN:s riktlinjer för handläggning av bestraffningsärenden framgår 
att ”När DN bedömer om provokation förekommit eller ej, väger nämnden in om 
domaren under match ger den spelare som anses ha provocerat 10 minuters 
utvisning. Om så är fallet anses den spelare som fått rött kort vara provocerad och 
får alltså straffreduktion. I annat fall ges ingen reduktion.” 
 
I detta fall finns dock en annan förmildrande omständighet som påverkar 
avstängningstiden nämligen Westmans relativt låga ålder och avstängningstiden 
reduceras därför med 1 match. 
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Max 
Westman 2 matcher, 22-12-21 Helenelund/Hammarby – Västerås SK/TB Västerås 
och 23-01-07 Västerås SK/TB Västerås – Villa/Lidköping BK. 
 
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2023-01-07 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. (TB kap 7 §1.1) 
 
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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