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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-02-17  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Melvin Gabrielsson, Finspångs AIK/Borgia 
 
Bestraffning:  
I en U 16-match mellan Västerås SK – Finspångs AIK/Borgia 2022-02-13 blev ovan 
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I den 90:e minuten befinner sig bollen vid sargen framför spelarbänkarna. En spelare 
från respektive lag kämpar om bollen. Gabrielsson tar sats med ett antal skär 4-5 
meter och tacklar Västerås-spelaren våldsamt över sargen med armar och kroppen 
varpå denne hamnar liggandes på mattan utanför isen. Gabrielsson var inte delaktig i 
kampen om boll vid sargen.  
 
Gabrielsson lämnade planen utan protester.  
 
Yttrande från Melvin Gabrielsson gm Peter Andersson Ersman: 
Vi kan bekräfta tacklingen över sargen och att den var helt onödig, särskilt med tanke 
på att matchen redan var avgjord. Men hastigheten han får upp på de 4-5 skären, 
och enligt Melvin själv så glider han dessutom in sista biten innan tacklingen, kan 
knappast ge upphov till en tackling av våldsamt slag. Enligt Melvin själv använde han 
heller inga armar vid tacklingen, utan det var axel mot axel.  
 
VSK-spelaren var uppe på benen direkt efteråt och var nog mest förvånad över vad 
som hände. 
 
Det står för övrigt att matchen var het, och det blev den väl framförallt i 2:a halvlek 
när det blev lite hårdare smällar. Men vi hävdar också att utvisningarna var ojämnt 
fördelade, vilket bidrog till att öka frustrationen hos FAIK-spelarna och till slut rann 
det över. 
  
DN:s beslut nummer 21112:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande. Av dessa framgår att 
Gabrielsson kommer in i situationen som 3:e part och till synes utan intention att ta 
bollen. Detta innebär att förseelsen får anses som grov och ska då enl regelverket 
innebära minst 3 matchers avstängning. DN tar dock hänsyn till Gabrielssons ålder 
och reducerar avstängning med 1 match. 
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Melvin 



 

Svenska Bandyförbundet 

Vänerparken 13 

462 35 Vänersborg 

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

www.svenskbandy.se  

Gabrielsson 2 mtacher, 22-03-06 IK Sirius – Finspångs AIK/Borgia och 22-03-12 
Västerås SK – Finspångs AIK/Borgia.      
 
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2022-03-12 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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