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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-02-07  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Matteus Norström, GT/76 
 
Bestraffning:  
I en P 16-match mellan GT/76 – Västerås SK 2022-02-04 blev ovan rubricerad 
spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
Matchen mellan GT76 och Västerås hade pågått i 50 minuter när en spelare från 
Västerås för upp bollen på egen planhalva strax till höger om straffområdet. Han blir 
då i detta läge styrd ut mot sargen av en GT-spelare. Matteus Norström kommer då 
in som spelare nr två från GT/76 in med hög fart och sätter in en hård tackling från 
”blind side” som gör att VSK-spelaren flyger över sargen. Tacklingen äventyrar VSK-
spelarens säkerhet då tacklingen tar upp mot huvudet samt är från ”blind side” och 
med hög fart .  
 
Jag tillsammans med AD beslutar att detta är grovt matchstraff och Norström lämnar 
planen utan protester.  
 
Yttrande från Matteus Norström: 
En av mina medspelare försöker ta bollen från en VSK-spelare som driver bollen 
strax utanför deras straffområde. Min medspelare får ett felskär och faller, det gör att 
VSK-spelare som jag upplever det svänger upp lite mot mig när jag ska sätta press 
mot honom. Min känsla var att det var axel mot axel. Det var absolut inte avsiktligt fult 
spel. 
 
Ett filmklipp bifogades yttrandet. 
 
DN:s beslut nummer 21107:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan, yttrande och ett filmklipp som visar 
händelsen. Trots den dåliga kvalitén på filmklippet gör DN bedömningen att 
tacklingen sker ur ”blind side” och träffar upp mot motståndarens axel/huvud. 
Dessutom kommer Norström in i situationen som tredje part vilket tillsammans med 
övriga omständigheter innebär att avstängningen enl regelverket ska omfatta minst 3 
matcher. Pga Norströms relativt låga ålder reducerar dock DN avstängningen med 1 
match. 
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Matteus 
Norström 2 matcher, 22-02-12 SBBK/HIK – GT/76 och 22-02-13 GT/76 – 
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Derby/Linköping BK.      
 
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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