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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2023-03-09  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Johan Esplund, Gripen/Trollhättan BK 
 
Bestraffning:  
Efter kval-matchen mellan Gripen/Trollhättan BK – Frillesås BK 2023-03-07 anmälde 
RDK gm Thomas Borgström en incident avseende brutalt spel. 
 
DN överlämnar anmälan till VGG för utlåtande. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I matchminut 88:43 uppstår en situation där två spelare håller fast varandra ungefär 
vid mittplan. Sedan delar spelare 91 i Gripen (Johan Esplund) en brutal eftersläng 
genom slag med klubba över motståndarens bröst/armar. 
 
Utlåtande från VGG: 
Pga jävsförhållande kan inte VGG avge något utlåtande. 
 
Enskilt yttrande från Einar Hellquist, VGG: 
Ser ju inte ut som det tar i ansiktet, men svingar ju rätt ordentligt så jag tycker nog 
han äventyrar spelarens säkerhet.  
 
Yttrande från HD Anders Berg: 
Gripens spelare nr. 91 (Johan Esplund) vinner en andraboll längs sargen på Frillesås 
planhalva. Han åker in centralt i banan, ett flertal Frillesåsspelare är i närheten och 
går mot Gripens nr. 91. Det blir närkamp med en Frillesåsspelare, Gripens nr. 91 
tappar ifrån sig bollen och en av Frillesåsspelarna som är i närheten tar bollen och 
påbörjar en åkning för att starta ett anfall. 
 
Min blick flyttas till den Frillesåsspelare som tar bollen, i periferin ser jag att Gripens 
nr 91 gör en eftersläng på den Frillesåsspelaren som han hade närkamp med. Jag 
ser inte var slaget träffar eller hur hårt slag Gripens spelare nr. 91 utdelar mot 
Frillesåsspelaren. Jag blåser av direkt och signalerar för utvisning på Gripens nr. 91 
för att det inte ska bli någon konfrontation där flera spelare är involverade. 
 
Utifrån filmklippet jag tagit del av så konstaterar jag precis som anges i anmälan från 
RDK att slaget träffar i brösthöjd på Frillesåsspelaren. 
 
Yttrande från SV Thomas Hofling: 
Inget yttrande har inkommit. 
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Yttrande från Johan Esplund gm Per Skoglund, ordf: 
Protesten tillbakavisas. Domarens beslut under matchen var riktigt. Domarens beslut 
grundar sig inte på eller innehåller inte uppenbara felaktigheter som medfört 
betydande skaderisk för spelare. 
  
Johan Esplund har sammanfattat händelsen som följer. ”Jag och Frillesås-spelaren 
håller i varandra sen ska jag rycka loss mig och då får Frillesås-spelaren klubban i 
bröstet. Ren olyckshändelse och jag förstår utvisningen så klart men ber spelaren 
och domaren om ursäkt direkt efter händelsen för att det var verkligen inte meningen, 
jag försöker rycka mig loss från spelaren som håller i mig.” 
  
Detta framgick även tydligt vid tillfället av Johan Esplunds reaktion direkt efter 
händelsen. Han var omedelbart framme och kontrollerade hur det hade gått för 
Frillesås spelare. Träffen var inte heller vidare hård och ingen skada har såvitt är 
känt uppkommit. Frillesåsspelaren spelade vidare utan problem. Någon betydande 
skaderisk har således inte förelegat, vilket krävs för att domslutet ska ändras.  Ovan 
angivet förlopp bekräftas av videoinspelningen från matchen. 
  
Vi menar att med hänvisning till vad vi anfört ovan kan inte domarens beslut anses 
innehålla eller vara grundat på någon uppenbar felaktighet som medfört betydande 
skaderisk för annan spelare. Protesten ska därför lämnas utan bifall. 
  
Johan Esplund har tagit del av yttrandet och står bakom det. 
 
Protesten är daterad den 8 mars 2023 kl 11.56, d v s en mycket kort tid innan kl 12 
dagen efter matchen. Fråga uppkommer då om den har inkommit i rätt tid till DN, 
vilket vi ber DN att verifiera. 
 
Tillägg till yttrande efter att fått tillgång till filmklippet: 
Vi har inget att tillägga utifrån vårt tidigare yttrande. 
 
DN:s beslut nummer 22100:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan, yttrande och ett filmklipp som visar 
händelsen. Nämnden anser att Esplund utdelar ett hänsynslöst och 
respektlöst slag med klubban i bröst/hals-höjd med betydande skaderisk som följd 
Slaget äventyrar också spelarens säkerhet. Ett sådant regelbrott ska enl DN:s 
riktlinjer betyda minst 3 matchers avstängning. 
 
Av anmälan framgår att Esplund och motståndaren håller fast varandra. Detta kan 
upplevas som en provokation och en förklaring till Esplunds slag i hans försök att 
”komma loss”. Det filmklipp DN haft till sitt förfogande styrker också denna förklaring. 
Av DN:s riktlinjer anges att en provokation kan vara en förmildrande omständighet i 
det fall provokationen leder till utvisning. Trots att så inte är fallet i detta ärende väljer 
DN att mildra avstängningen med 1 match då nämnden anser att slaget i alla fall 
delvis är en reaktion på att Esplund blev fasthållen i momentet innan. 
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De två tidigare ärenden DN har haft att behandla rörande Johan Esplund under 
denna säsong, 22014 & 22081, har ingen bäring på detta ärende och anses därför 
inte vara någon försvårande omständighet.  
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Johan 
Esplund 2 matcher, 23-03-10 Åby/Tjureda IF – Gripen/Trollhättan BK och 23-03-12 
Gripen/Trollhättan BK – IFK Kungälv. 
 
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, Anders Jakobsson, Kajsa 
Holm-Asplund och Bo Nilsson.  
 
Bo Nilsson anmäler att han har en avvikande mening gentemot majoriteten. 
 
Svenska Bandyförbundet  
Disciplinnämnden  
 
Bengt Arwidson, ordförande 
 
Vid protokollet 
Johan Olvegård 
 
Sändlista: Berörd förening, Domare, DN, SBF, TK, RDK. 
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