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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-02-14  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Marcus Wikman, IK Tellus 
 
Bestraffning:  
I en elitseriematch mellan IK Tellus – Broberg/Söderhamn IF 2022-02-11 blev ovan 
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I matchens 45:e minut får en Brobergs-spelare bollen en bit ner på egen planhalva 
framför eget avbytarbås och viker in i planen parallellt med mittlinjen. Han möts av 
Marcus Wikman som tacklar Brobergs-spelaren med vänster knä/ben. Tacklingen 
träffar motståndarens vänstra ben. Wikman tacklar honom på ett sådant sätt att han 
äventyrar spelarens säkerhet och därför bestraffas han med grov utvisning.  
 
Wikman lämnar spelplanen utan protester.  
 
Filmsekvens på situationen bifogas. 
 
Yttrande från Marus Wikman: 
Brobergsspelare får bollen och viker in i planen, han drar med sin dragning inåt för att 
sedan byta riktning och gör dragningen utåt. Mitt ben följer med ut i dragningen och 
blir kvar där och jag försöker få stopp men träffar honom med en touch upptill men 
mest ner mot skridsko mot skridsko vilket också gör att hans fall blir ganska snabbt 
och att han hjälper till extra i fallet.  
 
Det känns som både Brobergs-spelaren och jag har kontroll på händelsen genom att 
båda har så pass låg fart i situationen och jag känner när jag försöker stoppa honom 
att skaderisken är minimal vilket också visar sig på spelaren efter. Jag har aldrig 
uppsåt att skada spelaren utan jag vill hindra honom att gå förbi.  
 
Jag tycker att det är en bentackling och 10 minuters utvisning för stoppet var 
oschysst.  
 
DN:s beslut nummer 21109:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan, yttrande och det filmklipp som bifogades 
anmälan. DN anser att Wikman delar ut en brutal bentackling till synes utan intention 
att ta bollen. Med stöd av RF:s stadgar kap.14 §2 punkt 8 beslutar DN att stänga av 
Marcus Wikman 2 matcher, 22-02-17 Hammarby IF – IK Tellus och 22-02-19 
Vetlanda BK – IK Tellus. 
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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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