
 

Svenska Bandyförbundet 

Vänerparken 13 

462 35 Vänersborg 

Bankgiro 713-2061, Org. nr. 818500-2733 

www.svenskbandy.se  

 
 
Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-02-16 
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Viggo Nord, Finspångs AIK 
 
Bestraffning:  
I en Div 2-match mellan Finspångs AIK – Borgia/Norrköping BK 2022-02-11 blev 
ovan rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I matchminut 67 driver en Borgia-spelare upp bollen i anfallszon, där då Viggo Nord 
kommer in från vänster sidan ur ”blind side” för motståndaren och tacklar honom mot 
huvudet på ett brutalt vis. Både AD och HD tar beslut om det grova matchstraffet som 
resulterar för Viggo Nord. 
 
Yttrande från Viggo Nord gm Peter Andersson Ersman: 
I en relativt lugn match inträffar en kollision i 67: min ganska nära Borgias bänk. 
Matchen är sedan länge avgjord och spelet befriat från fula närkamper. Det är precis 
som domaren skriver kamp om bollen, men Viggo Nord är större än Borgiaspelaren 
som blir liggande på isen efter kollisionen. Bollen snappas upp av en Borgiaspelare 
som via fördel av boll fortsätter ner mot offensiv kortlinje, och när en FAIK-spelare 
bryter bollen i närheten av kortlinjen kommer signalen för frislag för Borgia för den 
tidigare situationen. Borgias bänk skriker angående situationen och använder ord 
som "överfall", "jävla galning" och "matchstraff" och efter konfererande beslutar de 
sig för 10 min utvisning, som sedan efter ytterligare diskussion förvandlas till lindrigt 
matchstraff.  
 
När spelet väl sätts igång inser vi efter en stund att det måste ha ändrats ytterligare 
en gång till grovt matchstraff, eftersom ingen FAIK-spelare sitter av tiden och vi 
spelar med 10 spelare.  
 
Efter matchen får vi höra att straffet bedöms som grovt och att det handlar om avsikt 
att skada och blind side. Noteras bör att spelaren reste sig upp och fortsatte 
matchen. 
  
Domaren skriver även att det är en brutal huvudtackling. Men såvitt vi vet så klagade 
inte spelaren över någon smäll mot huvudet, däremot tappade han luften i samband 
med kollisionen och behövde ett antal sekunder för att bli spelbar igen. Därför bör 
träffen ha tagit betydligt lägre än huvudhöjd, vilket också bekräftas av Viggos egna 
ord: 
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Jag träffade honom på vänster sida av kroppen i axelhöjd, enligt mig kom vi i samma 
höjd och han svängde mot vänster samtidigt som jag svängde mot höger och så 
körde vi ihop med axlarna.  
 
Jag pratade även med honom efteråt och det verkade även på honom som att vi kört 
ihop axel mot axel. 
  
DN:s beslut nummer 21110:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande. DN anser att Nord utför sin 
tackling ur ”blind side” och träffar motståndarens huvud. En sådan tackling kan 
åstadkomma stor skada och får därför betraktas som brutal vilket även HD anger i sin 
anmälan. Brutal tackling mot huvudet och ur ”blind side” innebär minst 3 matchers 
avstängning. DN tar dock hänsyn till Nords ålder och reducerar därför avstängningen 
med 1 match.  
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Viggo 
Nord 2 matcher, 22-02-28 Finspångs AIK – Åtvidabergs BK samt Finspångs AIK – 
Lesjöfors/Filipstad (matchdatum ej fastlagd).      
 
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med Finspångs match mot 
Lesjöfors/Filipstad 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 
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Johan Olvegård 
 
Sändlista: Berörd förening, Domare, DN, SBF, TK, RDK. 
 


