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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-01-29  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Timo Niemi, Tranås BoIS 
 
Bestraffning:  
I en Div 1-match mellan Tranås BoIS – Skirö AIK 2022-01-27 blev ovan rubricerad 
spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I matchminut 50 bryter en Skirö-spelare en hörna, och går på kontring. Han åker upp 
i mitten på planen och innan mittlinjen blir han bryskt stoppad av Timo Niemi. 
Tacklingen är i en kontringsfas och Niemi väljer då att stoppa motståndaren med en 
ojust tackling. Niemi åker ut till utvisningsbåset utan protester och efter ett kort 
domarråd väljer vi att ge det röda kortet, vilket han accepterar utan protest och åker 
av banan.  
 
Skirö-spelaren blir liggande en stund och får hjälp till avbytarbåset. Han spelade dock 
vidare hela matchen.  
 
Yttrande från Timo Niemi: 
Vi skjuter på en hörna som tar i "ruset" och studsar ut till mig. Jag befinner mig ca 5 
meter utanför straffområdet. Det är en studsande boll som är svår att ta emot. Jag 
försöker då skydda bollen genom att vända ryggen mot Skirömålet och slå bort den. 
Jag får då en kraftig smäll med armarna högt i ryggen av Skirö-spelaren vilket gör att 
jag puttas ca 5 meter mot mittlinjen. Bollen blir kvar och snappas upp av en annan 
Skirö-spelare som försöker kontra. Jag försöker då hindra kontringen genom att ställa 
mig i vägen. Smällen blir kraftig då motståndaren samtidigt försöker hoppa åt sidan.  
 
Jag använder inga armar eller ben utan försöker med kroppen ställa mig i vägen. 
Skirö-spelaren ligger kvar för att förstärka hela situationen. Två minuter efter att han 
burits av planen är han med och spelar igen som om inget har hänt. 
 
En film bifogades yttrandet. 
 
DN:s beslut nummer 21097:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan, yttrande och det filmklipp som bifogades 
Niemis yttrande. Till skillnad från Niemi som menar att filmklippet visar att tacklingen 
är just utförd, anser DN att det vidimerar HD:s beskrivning att tacklingen är vårdslös 
och brutal och utan intention att ta bollen. Motståndarens höga fart medför också att 
risken för betydande skada ökar vilket i sin tur betyder att tacklingen riskerar 
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spelarens säkerhet.  
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Timo 
Niemi 3 matcher, 22-01-29 Tranås BoIS – Åby/Tjureda IF, 22-02-06 Oskarshamn BS 
– Tranås BoIS samt 22-02-12 Tranås BoIS – Finspångs AIK.      
 
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2022-02-12 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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