
Riksidrottsnämnden

BESLUT

meddelat av RIN den 26 januari 2022 i ärende nr 42/22-14

Anmäld part och klagande: Eric Runbäck, Djurgårdens IF

Anmälande part och motpart: Bo Andersson, domare

Den 13 januari 2022 beslutade Svenska Bandyförbundet, Disciplinnämnden, att
med stéd av 14 kap. 2 § 7 p. Riksidrottsférbundets stadgar ålägga Eric |
Runbäck, Djurgårdens IF, avstängning fr.o.m. den 13 januari 2022 t.o.m. den

4 februari 2022, se bilaga 1.

Anmälan om bestraffning fogas som bilaga 2 till RIN:s avgörande.

Eric Runbäck har nu överklagat Disciplinnämndens beslut, se bilaga 3.

RIN:s bedömning

I enlighet med Disciplinnämndens beslut, som inte överklagats i den delen, ska

Eric Runbäck stängas av för förseelse mot 14 kap. 2 8 7 p. RF:s stadgar. I fråga

om påföljd gör RIN ingen annan bedömning än den som Disciplinnämnden har

gjort.

RIN:s beslut får inte överklagas.

På Riksidrottsnamndens vagnar

Bo Bengtsson

I avgörandet har deltagit Bo Bengtsson (vice ordförande) samt Sanna

Granbeck, Lena Nitz, Christer Pallin och Thomas Tjäder. Enhälligt.

Sekreterare: Christine Stridsberg

Riksidrottsförbundet Idrottens Hus Box 11016, 100 61 Stockholm

Tel växel: 08-699 60 00 www.rf.se e-post: riksidrottsforbundet@rf.se
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Svenska Bandyförbundet Beslutsdatum 2022-01-13
Disciplinnämnden (DN)

Till
Erik Runbäck, Djurgårdens IF

Bestraffning:
I en Div 3-match mellan GT/76/Huddinge — Djurgardens IF 2022-01-07 blev ovan
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för olämpligt uppträdande.

Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
I matchminut 33 anfaller GT76/Huddinge vid sargen på högerkanten på offensiv
planhalva, då Eric Runbäck med klubban i maghöjd framför GT-spelaren, och armen
i hans vänstra armhåla, hindrar vidare anfall. Det blir stopp. Jag lyfter armen och

visar tecken och säger 10 min. för fasthållning. Då kommer Runbäck mot mig med
sin version och frågar aggressivt "hur i helvete jag kan ta en utvisning". Jag sätter
händernai sidorna, och meddelar ”olämpligt uppträdande”. Runbäckfortsätter att
aggressivt protestera mot domsluten och vändertillbaka mot mig igen när han redan

är på väg mot hörnanför att kliva av planen och högröstat förkunnaratt "Det här är
så jävla dåligt" direkt mot mig. Jag upprepar "olämpligt uppträdande” uppgraderas till
grovt matchstraff.

När Runbäckkliver av planen passar han på att slå av stolpen till hörnflaggan.

Yttrande från Erik Runbäck:
Inget yttrande har inkommit.

DN:s beslut nummer 21083:
DN:s ledamöterhartagit del av anmälan och anser att Runbäcks uppförande är ett

exempel på missfirmelse av domare som inte är acceptabelt på en bandyplan.I
normalfallet skulle detta innebära 2 matchers avstängning. Hans agerandei
samband med att han blev avvisad från banan är dessutom en försvårande
omständighet och DN beslutar därför att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt7,

stänga av Erik Runbäck 3 matcher, 22-01-21 Djurgårdens IF —IFK Uppsala, 22-01-
26 SIF Norrtelje — Djurgårdens IF samt 22-02-04 Djurgårdens IF — HelenelundsIK.

Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2022-02-04 och avser
allt bandyspel på seniornivå.

Skulle någon eller några av ovan nämnda matcherinte spelas på angivet datum,

gäller avstängningen nästkommande tävlingsmatch/-er.

Svenska Bandyförbundet

Vänerparken 13

462 35 Vänersborg

Bankgiro 713-2061, Org. nr. 818500-2733

www.svenskbandy.se
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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 medsitt lag.

Överklagan:

Klagande har att senast inom två (2) veckor från den dag beslut meddelas, inkomma
med klagoskrift till Riksidrottsnamnden, 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.

Svenska Bandyförbundet

Vänerparken 13

462 35 Vänersborg

Bankgiro 713-2061, Org. nr, 818500-2733

www.svenskbandy.se   



 

ANMÄLAN ÖVER GROV UTVISNING:
Till Svenska Bandyförbundets Disciplinnämnd/Administrativt distrikt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

   
 

 

 

   
 

[LAGA [| GT76/Huddinge C I[|LAGB | Djurgårdens IF B |

[ Ort: | STOCKHOLM [Arena: | Visättra IP |

[Datum: [| 2022-01-07 [Matchtid: | 20:00 |

[Slutresultat | 64 J[Halvtidsresultat [31 [Serie [Div.3 Stockholm

HD - Hemort
AD i Bo Andersson Hemort Gustavsberg
AD 2 Lars Bodin Hemort Huddinge
4:e Hemort
Supervisor

Matchsekreterare

Anmälan avser: Spelarelledare: Förening:

|__| Brutalt spel Eric Runback Djurgårdens IF B

|__| Missfirmelse
|__| Avvisning av ledare Personnummer:
| Annat 1989-07-29

Var bollen i spel när förseelsen inträffade? JA NEJ

Var bollen inom spelhåll för den utvisade? JA NEJ

Var den utvisade spelaren provocerad innan förseelsen? JA NEJ

Hade spelaren/ledaren fått utvisning/tillsägelse tidigare under matchen? JA NEJ

Lämnadespelaren/ledaren planen utan protester? JA NEJ

Fick den angripne spelaren utgå pga. skada? JA NEJ

 

Händelseförlopp:
I MM 33 anfaller GT76/Huddinge (GTH) vid sargen på högerkanten på offensiv planhalva, då
inr15 Eric Runbäck (ER) i Djurgårdens IF B (D) med klubban i maghöjd framför
(GTH)-spelaren, och armeni hans vä, armhåla hindar vidare anfall. Det blir stopp. Jag lyfter
armen och visar tecken och säger 10 min. fasthållning.
Då kommer(ER) mot mig med sin version och frågar aggresivt "hur i helvete jag kan ta en

utvisning”. Jag sätter handemai sidorna, och medelar olämpligt uppträdande.
(ER)fortsätter att aggresivt protestera mot domsluten och vändertillbaka mot mig igen när
han redan är påväg mot hömanför att kliva av planen och högröstat förkunnar att "Det här är
så jävla dåligt" direkt mot mig. Upprepat olämpligt uppträdande uppgraderastill grovt
matchstraff.
När (ER)kliver av planen passar han på att slå av stolpen till hörnflaggan.

 

Matchens karaktär:
En lugn match: 30-10 utvisningar förutom denförsta i 33 MM.
Jag förvånades av att det varlite slag på klubban, altså mycket spel på boll och på isen och
Idå blev det inte mänga fasthållningssituationer heller.   
 

   
Ort: Datum:

Gustavsberg 2022-01-08
Ansvarig domare: 3 SÅ

Do byadussan Ze

 

 



Joakim Dahl (RF/SISU)

Från: Olof Nyberg <olof.m.nyberg@gmail.com> 4 af, bu

Skickat: den 24 januari 2022 21:27 7 of Fä/
Till: Riksidrottsférbundet(RF); johan.olvegard@gmail.com RIV ey

Amne: Avstängning Erik Runbäck

Bifogadefiler: 21083 Erik Runbäck, Djurgårdens IF.pdf

| Dufarinte e-post ofta fran olof.m.nyberg@gmail.com. Se varför det här är viktigt.

Hej,

Vi har inga invändningar mot beslutet med 3 matchers avstängning. Däremot vilka matcher detta avser. De matcher

som angesi beslutet avser bara matcheri division 3. Men Eric spelar också i DIF Ai division 1 vilket kan bekräftas

genom inlämnade matchrapporter.

Sedah avstängningen träddei kraft har 2 matcheri A-laget och en i B-laget spelats, Matcher som avses är:

Division 1 östra, DIF A - Köping IS den 14 januari

Division 1 östra, DIF A - Spånga bandy 16 januari

Division 3 Stockholm, DIF B - IFK Uppsala 21 januari

Med dessa matcher menarvi att Runbäcks avstängning om 3 matcher är avklarade.

Mvh

Olof Nyberg

070-370 01 64   
 


