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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-02-03  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Albert Thegerström-Edh, Höjden/Mölndal 
 
Bestraffning:  
I en U 16-match mellan Höjden/Mölndal – Surte BK 2022-01-30 blev ovan rubricerad 
spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I matchens 86 minut kommer en Surte-spelaren i hög fart med bollen in från 
vänstersida in mot offensivt straffområde längs kortlinjen. Då han rundat första 
försvararen kommer Albert Thegerström-Edh in i situationen som andra försvarare 
och siktar bara på anfallaren utan ambition att ta bollen. Tacklingen träffar precis över 
knät varpå Surte-spelaren gör ett helt varv i luften innan han hamnar på isen och 
skriker ut sin smärta samt håller sig om knät.  
 
Spelaren behöver inte uppsöka sjukhus men kan inte spela klart matchen.  
 
Albert lämnar isen helt utan protester 
 
Yttrande från Albert Thegerström-Edh: 
Min uppfattning av situationen är att jag kommer in i situationen med ambitionen att 
ta bollen vilket jag gör genom att slå den ur spel. Efter detta kolliderar jag med Surte-
spelaren då jag ej hinner parera för honom.  
 
Vill även tillägga att jag blev crosscheckad i en tidigare situation några minuter 
tidigare vilket provocerade mig. 
 
DN:s beslut nummer 21105:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande och menar att det framstår som om 

Thegerström-Edh i frustration över tidigare crosschecking vill ”ge igen” och utdelar en brutal 
tackling utan att spela på bollen. Oaktat ev provokation medför tacklingen han delar 
ut, betydande skaderisk och ska enl DN:s riktlinjer innebära en avstängning om minst 
3 matcher. Nämnden tar dock hänsyn till Thegerström-Edhs ålder och reducerar 
avstängningen med en match. 

DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Albert 
Thegerström-Edh 2 matcher, 22-02-06 Villa/Lidköping BK – Höjden/Mölndal och 22-
02-13 Höjden/Mölndal – Vetlanda BK.      
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Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2022-02-13 och avser 
allt bandyspel på ungdomsnivå.  
 
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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