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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-01-30  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Vincent Mayborn, IFK Vänersborg 
 
Bestraffning:  
I en match i Pojkallsvenskan mellan IFK Vänersborg – Nässjö IF 2022-01-28 blev 
ovan rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för olämpligt 
uppträdande. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I match minut 87 blir en Nässjö-spelare liggandes när han kör ihop med en egen 
lagkamrat. Han blir liggandes på isen och är skadad. Då hör vi och ser Vincent 
Mayborn skrika kränkande till motståndaren som ligger på isen att han ska "sluta 
maska, han bara filmar". Då Mayborn blivit tillsagd flera gånger under matchen tar 
både jag (HD) och Hanna Pettersson (AD) olämpligt uppträdande 10 min på honom. 
Han åker av isen.  
 
När han kommer till utvisningsbåset slår han klubban brutalt med kraft i 
utvisningsbåset så att det ekar i hela arenan. Då åker jag fram till honom och tar ett 
till olämpligt uppträdande 10 min = Grovt matchstraff.  
 
Han åker av isen utan några protester. 
 
Yttrande från Vincent Mayborn: 
Spelaren bekräftar olämpligt uttalande till Nässjös liggande spelare likväl som 
olämpligheten i det slag med klubban som utdelas mot utvisningsbåset. 
 
DN:s beslut nummer 21099:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande. Normalt innebär 2 st 10 
minuters-utvisningar för olämpligt uppträdande 1 match avstängning. Majborn har 
dock ett antal tillsägelser under matchen för olämpligt uppträdande som slutligen 
leder till ett rött kort. Detta uppförande innebär att avstängningen borde hamna på 2 
matcher. DN tar dock hänsyn till Majborns ålder och reducerar straffet med 1 match. 
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Vincent 
Mayborn 1 match, 22-01-29 Villa/Lidköping BK – IFK Vänersborg.  I och med att 
denna match redan är spelad är bestraffningen redan avtjänad.    
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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 Gudmund Knutson, Roland Fager, Anders Jakobsson och Bo 
Nilsson.  
 
Bengt Arwidson har anfört jäv och deltar inte i beslutet. 
 
Svenska Bandyförbundet  
Disciplinnämnden  
 
Gudmund Knutson, t.f. ordförande 
 
Vid protokollet 
Johan Olvegård 
 
Sändlista: Berörd förening, Domare, DN, SBF, TK, RDK. 
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