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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-01-20  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Stella Paulsson, Skutskärs IF 
 
Bestraffning:  
Efter en match i elitserien, dam mellan Sandvikens AIK – Skutskärs IF 2022-01-14 
anmälde Sandvikens AIK genom Rafi Marakarian, en situation i matchen som man 
anser borde renderat Skutskärsspelaren rött kort. 
 
DN överlämnade anmälan till VGG för utlåtande. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I filmerna visas en situation i den 73:e matchminuten där en av SAIK:s spelare får 
bollen på mittplanen och vänder upp i plan. Spelare nummer 2 i Skutskär, Stella 
Paulsson, ser detta och väljer att göra en satsning mot SAIK-spelaren. Domaren tar 
utvisning 10 minuter för slag på skridsko medan SAIK anser att satsningen är en 
bentackling. 
 
Anledningen till att SAIK skickar en protest är att Skutskärs-spelaren väljer att göra 
en brutal satsning på SAIK-spelare och SAIK anser att situationen utgör en stor 
skaderisk inte bara för SAIK-spelaren Nelly Hedlund utan även för Stella Paulsson.  
 
I filmerna så kan man se att Paulsson tar bollen, vilket är enl regelboken. 
Anledningen till protesten är att hon gör en satsning i full fart för att köra på SAIK-
spelaren och utsätter henne för en betydande skaderisk! 
 
Till anmälan bifogas 2 filmer som visar händelsen. 
 
Utlåtande från VGG: 
Gruppen har tagit del av  filmsekvens, vi anser inte att det föreligger betydande 
skaderisk i denna förseelse. 
 
1 ledamot anser att det föreligger betydande skaderisk men följer VGG:s beslut. 
1 ledamot anser att skaderisk föreligger men det är en kollision. 
 
Betydande skaderisk: 5 nej och 1 ja 
Äventyrar spelarens säkerhet: 5 nej och 1 ja. 
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Yttrande från HD Elisabeth Englund: 
I situationen som sker upplever jag inte att det är mer än en utvisning. Jag upplever 
det då som att de kolliderar men att Skutskärs-spelaren hade möjlighet att flytta på 
sig och att det hon gör är att får omkull SAIK-spelaren med slag mot skridsko. Samt 
att SAIK-spelaren flyger och efter flygturen ligger och skrattar och spelar resten av 
matchen bedömde den som icke brutal. Därav min utvisning. 
 
Efter att ha fått se videon tycker jag att det går att diskutera om skaderisk föreligger, 
med tanke på flygturen, och även vad Skutskärsspelarens intention är. 
 
Yttrande från Stella Paulsson: 
Min avsikt var initialt att fortsätta styra Nelly åt det hållet hon först var på väg mot 
(mitt vänster, hennes höger) och enbart försöka bryta bollen. Att just bryta bollen var 
alltid den enda målsättningen med situationen. Men när hon väljer att vända upp mot 
hennes vänstra sida precis innan jag kommer in för att bryta bollen hinner jag inte 
parera för att endast ta bollen, vilket syns tydligt i videoklippet (13 sekunder in i 
IMG_1330.MOV). Bollen, och endast bollen, var hela tiden min fulla avsikt.  

Jag anser att Nelly hade kunnat fortsätta åt den sidan jag försökte ge henne. Trots 
detta väljer hon, precis innan jag kommer in i situationen, att vrida över till andra 
sidan. Skaderisken för oss båda i denna situation är precis som de säger stor, men 
jag anser inte att den skulden enbart ligger på min sida, och det självklart inte var min 
avsikt att stöta ihop med henne så som det blev. 

Till yttrande bifogas 4 bilder. 

DN:s beslut nummer 21084:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan, VGG:s utlåtande, yttrande, bilder och 
filmklipp som visar händelsen. En sammantagen bedömning av samtliga handlingar 
som beskriver situationen ger vid handen att Paulsson visserligen gör en kraftfull 
satsning i sin ambition att ta bollen men att kollisionen inte innebär en betydande 
skaderisk eller äventyrar motståndarens säkerhet.  
 
DN:s uppfattning är alltså att Paulssons satsning mot motståndaren inte lever upp till 
de krav som ställs i RF:s stadgar kap 14 §2 punkt 8 som bl a anger att ”för att någon 
ska kunna straffas för våld enligt denna punkt krävs att våldet // påtagligt överskridit 
de gränser som anges i tillämpliga regler. Sålunda behöver t ex en tackling eller en 
sk ”eftersläng” under pågående spel i en lagbollsport inte medföra bestraffning enligt 
denna paragraf, även om domaren ansett den vara av sådan art att hen vid 
tävlingstillfället varnade eller visade ut den felande för längre eller kortare tid.” 
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, att avslå protesten 
 
Överklagan: 
Klagande har att senast inom två (2) veckor från den dag beslut meddelas, inkomma 
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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.  
 
Gudmund Knutson anmäler avvikande mening. 
 
Svenska Bandyförbundet  
Disciplinnämnden  
 
Bengt Arwidson, ordförande 
 
Vid protokollet 
Johan Olvegård 
 
Sändlista: Berörd förening, Domare, DN, SBF, TK, RDK. 
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