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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2021-12-30  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Jesper Hermansson, Västerås SK 
 
Bestraffning:  
Efter elitseriematchen mellan Västerås SK – IK Sirius 2021-12-28 anmälde Regel-  & 
domarkommittén (RDK) gm Thomas Hofling en situation i matchen för granskning 
och utredning. 
 
DN överlämnade anmälan till VGG för utlåtande. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I matchen mellan Västerås - Sirius 28/12 2021 i matchminut 56:50 blir domaren 
Gustaf Brunberg medvetet bentacklad av släpande ben av Jesper Hermansson 
Västerås, när Brunberg befinner sig på den förlängda mållinjen. 
 
Utlåtande från VGG: 
VGG kan inte säga att Jesper kör på domare medvetet. 2 ledamöter tycker det inte är 
något alls. 1 ledamot tycker domarens säkerhet äventyras och att en betydande 
skaderisk finns, till spelarens fördel Så ser det ut som varken domaren eller spelaren 
har koll på varandra. 1 ledamot tycker spelaren har blicken åt andra hållet, förvisso 
skaderisk men omedvetet. 
 
3 ledamöter var frånvarande. 
 
Yttrande Niclas Skoog Schultz, HD: 
Jag ser smällen i matchen, men min tanke ute på isen är att de är en ren 
olyckshändelse. Jag har sett situationen i efterhand och jag tycker att Hermansson 
borde ha kunnat vika av betydligt tidigare och ser ingen anledning till att släpa benet 
som han gör.  
 
Yttrande Gustaf Brunberg, AD: 
I matchminut 56:50 kommer Jesper Hermansson åkande runt målet. Han inser att 
bollen är vid spel i straffområdet och vrider in mot spelplanen. När han gör detta tar 
han en vid båge med sina skridskor och träffar mina skridskor med sitt ben. När han 
kommer in i straffområdet (efter "tacklingen" på mig) slår han undan bollen och direkt 
efteråt söker han upp mig för att kontrollera hur det gick och be om ursäkt.  
 
Efter matchen när vi tackar för matchen ber han än en gång om ursäkt. 
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DN:s beslut nummer 21081:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan, yttrande och ett filmklipp som visar 
händelsen i ”slow motion”. Med stöd av detta anser nämnden att incidenten är en ren 
olyckshändelse. I RF:s stadgar kap 14 §2 anges att ”rena olyckshändelser kan aldrig 
bli föremål för bestraffning”. 
 
Med stöd av ovanstående och att VGG i sitt utlåtande inte kunnat enas om att AD:s 
säkerhet äventyrades eller om betydande skaderisk förelåg, beslutar DN att, enligt 
RF:s stadgar kap. 14 §2 och kap 14 §2 punkt 8, avslå protesten.      
 
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, Roland Fager, Kajsa Holm-Asplund, Anders 
Jakobsson och Bo Nilsson.  
 
Gudmund Knutson har anfört jäv och deltar inte i beslutet. 
 
Svenska Bandyförbundet  
Disciplinnämnden  
 
Bengt Arwidson, ordförande 
 
Vid protokollet 
Johan Olvegård 
 
Sändlista: Berörd förening, Domare, DN, SBF, TK, RDK. 
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