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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-12-21  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
William Johansson, Sandvikens AIK 
 
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 
olämpligt uppträdande. 
 
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 
22044) 
 
Yttrande från William Johansson: 
I princip stämmer utlåtandet från domaren med vår syn på saken.  
 
Några saker som bör tilläggas är: Spelaren som gör en stoppsladd mot William har i 
ett tidigare skede av matchen även slagit honom med klubban i brösthöjd. Detta i 
samband med att William gör en räddning av bollen i närheten av ribban och i detta 
läge har båda armarna uppsträckta. William skriker i samband med detta efter både 
motspelaren och mot domaren som dock inte märker händelsen.  
 
Viktigt att påpeka också att kastet från William inte alls är hårt utan mer bara för att 
visa missnöje över spelarens beteende. 
 
DN:s beslut nummer 22045:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande. Nämnden rubricerar 
Johansson förseelse som ”missfirmelse av motspelare under pågående match” som 
enl regelverket innebär minst 2 matchers avstängning. En stoppsladd som sprutar 
snö i ansiktet kan naturligtvis upplevas som provocerande men är i DN:s bedömning 
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inte av den art att det innebär en förmildrande omständighet med reducering av 
avstängningstiden som följd. För detta krävs att den som provocerar blir utvisad, 
vilket inte är fallet i detta ärende. 
 
Johanssons ålder, 16 år, är dock en förmildrande omständighet som innebär att 
avstängningstiden reduceras med 1 match.  
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av William 
Johansson 1 match, 22-12-21 Edsbyns IF – Sandvikens AIK. 
 
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2022-12-21 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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