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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2023-02-15  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Dennis Johansson, Fredriksbergs BK 
 
Bestraffning:  
I Div 2-matchen mellan Målilla Bandy – Fredriksbergs BK 2023-02-10 blev ovan 
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I den 40:e minuten av första halvlek befinner sig HD vid mittlinjen då Fredriksberg går 
till anfall. Ser något bakom min rygg uppfattar att dom åker ihop . Nr 55 i 
Fredriksberg (Dennis Johansson) blir halvliggande på knä. Anfallet bryts Målillas Nr 
23 (Alexander Nelson) tar bollen för att anfalla mot Fredriksberg kommer över mitt 
linjen som Nr 55 just ställer sig upp och tar några skär mot Nr 23. I frustration slår 
han med ett brutalt slag med klubban på Nr 23 över högra knäet. Nr 23 blir liggande 
på isen. Det blir lite känslor men det lugnar ner sig. Får ut Nr 55 RÖTT KORT efter 
lite protest åker Nr 55 av planen.  
 
Nr 23 kunde fullfölja spela klart efter slaget.  
 
Matchen var lite seriefinal så spelet var bra med en bra stämning på isen. 
 
Yttrande från Dennis Johansson: 
Jag fick en armbåge hårt i sidan av nummer 23 i Målilla. Jag fick då riktigt ont och 
inväntade signal och åtgärder från någon utav de 3 domarna som dömde matchen 
men inget hände. Jag blir arg och provocerad och i nästa spelmoment när Nr 23 
kommer mot mig så slår jag klubban över benen på nummer 23 benskydd. Jag visste 
också att jag träffa benskyddet för att inte ge skada. Mycket riktigt spelade nummer 
23 direkt efter förseelsen, och hela matchen. 
 
DN:s beslut nummer 22084:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande. Johanssons slag med klubban 
är enl nämndens uppfattning både vårdslöst och framför allt onödigt. Slaget sker 
dessutom utan ansats att ta bollen.  Enl DN:s riktlinjer innebär brutalt slag med 
klubban minst 2 matchers utvisning.  
 
I samma riktlinjer anges att för att en provokation ska anses vara en förmildrande 
omständighet krävs att den som provocerar blir utvisad för provokationen. Då så inte 
är fallet i detta ärende, finns det inga förmildrande omständigheter, 
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Dennis 
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Johansson 2 matcher, 23-02-25 Fredriksbergs BK – Tjust/ÅBK samt nästkommande 
tävlingsmatch oaktat den spelas innevarande säsong eller nästkommande. 
 
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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