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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-01-19  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Viktor Ek, Gustavsbergs IF 
 
Bestraffning:  
I en match i Junior-DM mellan Gustavsbergs IF – GT/76 2022-01-16 blev ovan 
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I den 72:a matchminuten har en GT-spelare bollen och står vänt mot eget mål när 
Viktor Ek kommer utifrån sargen och ger bollhållaren en brutal tackling med axel. Ek 
har hög fart när han åker in i motståndaren och träffar huvudet. GT-spelaren har inte 
möjlighet att se att det kommer en spelare från höger sida, därav är detta en blind 
side tackling. Jag och AD lyfter armen för att för att blåsa utvisning.  
 
Jag anar rött kort och tillkallar domarråd med AD och vi båda håller med om att det 
ska vara rött kort. Viktor Ek lämnar planen utan protest.  
 
GT-spelaren får hjälp av planen av medspelare och spelar inte vidare matchen. 
 
Yttrande från Viktor Ek: 
I den 72 match minuten har Gustavsberg bollen och slår en diagonal pass över 
planen från ytterkant halvplan in mot mitten på GT/76 planhalva. Jag befinner mig på 
andra långsidan vid mittlinjen och kör i hög fart för att möta bollen innan deras 
försvarare hinner få tag i bollen. Precis när jag släpper blicken från spelare och kollar 
på bollen för att ta emot den så har GT-spelaren också rusat mot bollen och jag 
hinner inte väja undan utan kör då olyckligtvis in i honom. GT-spelaren var alltså 
vänd mot mittplan och jag körde in i hans vänstra sida. På grund av att han var 
framåtlutad i situationen så träffade min axel hans huvud vilket till stor del beror på att 
han var mycket kortare än mig. Det var alltså ingen avsiktlig tackling utan en olycka 
då båda hade blicken på bollen vilket resulterade i att vi krockade. 
 
DN:s beslut nummer 21087:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande. Ek utdelar en brutal tackling 
från ”blind side” som träffar motståndarens axel/huvud som innebar att GT-spelaren 
tvingades avbryta matchen. Enl DN:s regelverk innebär en ”blind side”-tackling minst 
tre matchers avstängning. DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 
punkt 8, stänga av Viktor Ek 3 matcher i Junior-DM: 22-01-30 Spånga Bandy – 
Gustavsbergs IF, 22-02-11 Gustavsbergs IF – IK Tellus samt första 
slutspelsmatchen.      
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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. 
 
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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