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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-01-20  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Patrik Rodehed, IFK Sollentuna 
 
Bestraffning:  
I en Div 3- match mellan IFK Sollentuna – GT/76/Huddinge 2022-01-17 blev ovan 
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för olämpligt uppträdande. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
Upprinnelsen av händelsen är att en hög boll tas emot av en GT-spelares klubba 
som jag bedömer riktig och ej hög klubba. Patrik Rodehed kommer mot mig och 
säger att det var hög klubba och han påstår fått motspelarens klubba på hjälmen 
vilket jag inte såg då jag släppt situationen och spelet går vidare. Han tar då några 
snabba skär mot en GT-spelare som har bollen vid sin klubba och utdelar ett 
våldsamt slag på motståndarens klubba. Jag blåser och sträcker upp armen och ger 
10 minuters utvisning på Rodehed för våldsamt slag i den 24:de spel minuten. Jag 
åker och meddelar honom om utvisningen, han säger då "Du är så jävla dålig". Jag 
ger honom en 10 minuters utvisning för olämpligt uppträdande och en tillsägelse att 
hålla sig lugn. Rodehed är vid utvisningsbåset och slår då klubban hårt i båsets vägg. 
Jag ger då honom ännu en 10 minuters utvisning till för olämpligt uppträdande. Det 
resulterar i en grov utvisning som jag meddelar honom och lagledaren.  
 
Ingen spelare blev skadad. Rodehed åker lugnt av banan.  
 
Yttrande från Patrik Rodehed: 
En långboll slås mot GT-försvaret, jag är precis framför GT-spelaren när han väljer 
slå bollen på volley och efter det träffar underkanten på min hjälm som lossnar lite 
från huvudet. I mitt tycke våldsamt slag och utvisning vilket jag reagerar och säger 
mot domaren med utsträckta armar men ingen reaktion. Jag åker mot GT-spelaren 
som har bollen och delar ut ett slag mot klubban, vilket händer i matcher hela tiden 
men jag får utvisning. Jag frågar domaren varför motståndaren inte får utvisning för 
våldsamt slag mot huvudet, han säger att han inte ser händelsen. Då säger jag till 
domaren DET är för jävla dåligt och åker mot utvisningsbåset. Jag får en tillsägelse 
att lugna ner mig.  
 
Jag ska sätta mig i utvisningsbåset och slår klubban i väggen då domaren vänder sig 
om, åker tillbaka 10-15 m och säger grovt matchstraff. Jag lämnar isen.  
 
DN:s beslut nummer 21089:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande. Inom loppet av några minuter 
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får Rodehed först utvisning 10 minuters för våldsamt slag. I samband med detta får 
han dessutom 10 minuters utvisning för olämpligt uppträdande vilket innebär ett 
lindrigt matchstraff. Därefter uppträder Rodehed osportsligt genom missfirmelse av 
domaren och drar då på sig ytterligare 10 minuters utvisning för olämpligt 
uppträdande. I och med detta ändras straffet till grov utvisning. 
 
Enl regelverket innebär Rodeheds uppträdande minst 2 matchers avstängning och 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 7 & 8, stänga av Patrik 
Rodehed 2 matcher, 22-01 29 IFK Uppsala – IFK Sollentuna och 22-02-05 IFK 
Sollentuna – SIF Norrtelje.      
 
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2022-02-05 och avser 
allt bandyspel på seniornivå.  
 
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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