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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-02-10  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Niklas Ögren, IFK Motala 
 
Bestraffning:  
I en elitseriematch mellan Hammarby IF – IFK Motala 2022-02-08 blev ovan 
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I den 88:e matchminuten åker en Hammarby-spelare med bollen i hög fart. Några 
meter från mittpunkten kommer Ögren in från motståndarens högra sida och utför en 
bentackling. Ögren kommer in glidande och lågt. Vi anser att han äventyrar 
Hammarbyspelarens säkerhet. 
 
Yttrande från Niklas Ögren gm Pär Beckne, sportchef IFK Motala: 
Jag tycker domarens beskrivning av händelseförloppet är helt fel. Jag är absolut inte 
låg. Jag får ett litet felskär vilket gör att jag har nästan raka ben, min vänster arm åker 
ut åt vänster och jag har klubban längs isen med min högerarm. Jag försöker därför 
verkligen att hålla igen i situationen och har absolut inget ben som sticker ut från 
kroppen utan försöker hålla ihop benen så mycket det går. Dessutom har jag väldigt 
låg fart. Jag delar absolut inte ut nån bentackling utan Hammarby-spelaren fintar 
höger (från sig) och åker rakt fram och jag står kvar vilket gör att han åker in i mig. 
 
Jag vet efter mitt förra matchstraff i höstas att jag riskerar lång avstängning vid ett 
nytt matchstraff och därför tänker jag mig för mer på plan nu och att då bli utsatt för 
detta matchstraff känns väldigt orättvist 
 
DN:s beslut nummer 21108:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande samt Sportbladets utsändning 
av den aktuella matchen. Med stöd av dessa handlingar anser nämnden att Ögren 
sätter in en brutal bentackling som enl DN:s riktlinjer innebär minst 2 matchers 
avstängning. I detta fall finns dock en för Ögren försvårande omständighet, nämligen 
den avstängning om 3 matcher han drabbades av i början av säsongen, se DN:s 
beslut nr 21053. Den omständigheten innebär att avstängningen utökas med en 
match. 
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Niklas 
Ögren 3 matcher, 22-02-11 Frillesås BK – IFK Motala, 22-02-13 Sandvikens AIK – 
IFK Motala samt 22-02-19 IFK Motala – Villa/Lidköping BK.      
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Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2022-02-19 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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