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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-02-03  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Jesper Henriksson, Frillesås BK 
 
Bestraffning:  
I en elitseriematch mellan Bollnäs GoIF – Frillesås BK 2022-02-01 blev ovan 
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I matchens 31:a minut har en Bollnäs-spelare bollen i sin ägo och slår en passning 
från ena långsidan till den andra vilket öppnar upp för en medspelare som kommer 
med hög fart mot straffområdet. Henriksson stöter mot bollhållaren med fart, vänder 
upp ryggen, trycker till och delar ut en okontrollerad, brutal tackling om äventyrar 
motspelarens säkerhet. Tacklingen träffar Bollnäs-spelaren mot lår/ljumske och han 
hamnar i rotation. 
 
Yttrande från Jesper Henriksson: 
Bollnäs slår en passning från vår högersida till en spelare i fart på vänstersidan. Jag 
flyttar över och tar några skär uppåt för att täcka ytan mellan två av mina 
medspelare. Jag bromsar in sätter ihop skridskor och ben samt böjer mig ner för att 
täcka med klubban längs isen. Bollnässpelaren tittar ner på boll och precis innan 
kollisionen petar han bollen åt sidan och svänger av. Jag har då en bromsande 
rörelse med sidan av kroppen vänd mot boll och spelare. Bollnässpelaren träffar min 
höft då jag är framåtlutad för att täcka med klubban längs isen. 
 
HD anser att jag åker mot spelare och vänder ryggen till för att tackla Bollnäs-
spelaren vilket jag inte håller med om. Jag anser att jag står i ytan innan han 
upptäcker mig. HD skriver även i anmälan att bollen inte är inom räckhåll för mig 
vilket jag anser är felaktigt. Bollen petas precis bredvid mina skridskor innan vi 
kolliderar.  
 
Efter kollisionen kollar jag att spelaren är ok och åker utan protest till utvisningsbåset. 
 
DN:s beslut nummer 21104:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan, yttrande samt den del av reprisen i 
Sportbladet som visar händelsen. Visserligen visar filmbilderna att Henriksson står 
nästan still när höft/rump-tacklingen görs men trots det innebär den en betydande 
skaderisk och ska då enl regelverket bestraffas med minst två matchers avstängning. 
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Jesper 
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Henriksson 2 matcher, 22-02-04 Frillesås BK – Edsbyns IF och 22-02-09 AIK – 
Frillesås BK.      
 
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2022-02-09 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. 
 

mailto:riksidrottsforbundet@rf.se

