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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-02-15  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Antony Andersson, Mölndal Bandy 
 
Bestraffning:  
I en Div 1-match mellan Blåsut/Vänersborgs BK – Mölndal Bandy 2022-02-13 blev 
ovan rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I 83:e minuten anfaller Blåsut/Vänersborgs BK. Bollen spelas ut mot en Blåsut-
spelare som kommer åkande på egen planhalva ca 10-15 m från sargen vid 
avbytarbänken. Bollen kommer lite för långt fram så Blåsut-spelaren får vända ut mot 
sargen och ta emot bollen efter att den studsat mot sargen precis vid mittlinjen. 
Blåsut-spelaren åker med bollen i anfallsriktning och ca 5-10 m efter att han passerat 
mittlinjen tacklas han av Andersson som kommer ut mot sarg och sätter ut benet när 
bollförande spelare försöker kliva in i banan.  
 
Jag signalerar för utvisning och Andersson åker till utvisningsbåset samtidig som jag 
åker och pratar med AD. Vi enas snabbt om att tacklingen är brutal och respektlös 
och äventyrar motståndarens säkerhet då Andersson kommer in i situationen med 
ganska hög fart och enl vår bedömning inte gör någon ansats att spela på boll.  
 
Efter det korta domarrådet åker jag till utvisningsbåset och visar det röda kortet. 
Andersson lämnar banan utan protester. 
 
Yttrande från Antony Andersson: 
Blåsut slår ett pass längst sargen som jag går fram och styr till vår ytterhalv samtidigt 
som jag stänger åkvägen för Blåsutspelaren. Han väljer då att svänga inåt i banan 
och det blir en kollision men jag tar bollen först. 
Som man kan se på bilden så finns inget släpande ben, rumpa eller rygg med när vi 
kolliderar utan jag står med skridskorna ihop och är kompakt. Det blir en reaktion från 
Blåsut efter smällen men inte så mycket som det hade blivit om det ansågs vara rött 
kort. Det finns andra sekvenser i matchen som genererade kraftigare reaktioner även 
om det var en relativt snäll match. 
                
Domarna behövde även lång tid på sig för att komma fram till sitt beslut vilket man 
kan se på videon från matchen. 
 
En bild och ett Youtube-klipp bifogades yttrandet. 
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DN:s beslut nummer 21113:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan, yttrande och det filmklipp som visar 
händelsen. DN anser det svårt att bilda sig en uppfattning om händelseförloppet 
utifrån det bifogade filmklippet. Nämnden har alltså att göra sin bedömning med stöd 
av anmälan och yttrandet. I anmälan anges att Andersson delar ut en bentackling, 
något som Andersson själv bestrider. Av filmklippet kan DN dock se att HD Berg står 
väl placerad med goda möjligheter att följa händelseförloppet vilket talar för att 
anmälan beskriver situationen såsom den faktiskt utspelades. Att AD vid samtalet 
med HD instämmer i HD:s bedömning om grov utvisning talar även det för att 
anmälan beskriver situationen korrekt.  
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Antony 
Andersson 2 matcher, 22-02-20 Mölndal Bandy – Borås Bandy och 22-02-27 Surte 
BK – Mölndal Bandy.      
 
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2022-02-27 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. Postadress: Idrottens Hus, Box 11016, 100 
61 Stockholm. 
 
I DN:s beslut deltog Gudmund Knutson, Roland Fager, Anders Jakobsson och Bo 
Nilsson.  
 
Bengt Arwidson har anfört jäv och deltar inte i beslutet. 
 
Svenska Bandyförbundet  
Disciplinnämnden  
 
Gudmund Knutson, t.f. ordförande 
 
Vid protokollet 
Johan Olvegård 
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Sändlista: Berörd förening, Domare, DN, SBF, TK, RDK. 
 


