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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-02-17  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Rasmus Linder, Broberg/Söderhamn IF 
 
Bestraffning:  
Efter elitseriematchen mellan Västerås SK – Broberg/Söderhamn IF 2022-02-15 
anmälde HD Mikael Hillerius en situation i matchens 29:e minut. 
 
DN överlämnar anmälan till VGG för utlåtande. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
Efter att ha tittat på situationen i efterhand vill jag som anmälare att VGG tittar på 
bifogad sekvens. I matchens 24:e minut är det en situation där Västerås Tobias 
Holmberg uppvaktar och försöker ta bollen av Brobergs Rasmus Linder som får 
några småslag och blir lite fasthållen av Holmberg.  
 
Från min position under matchen upplever jag situationen som att Linder mer 
försöker slita sig loss men efter att jag tittat på sekvensen i efterhand ser jag att han 
utdelare en armbåge bakåt mot Västerås-spelaren. 
 
2 filmklipp bifogades anmälan. 
 
Utlåtande från VGG: 
Efter att tagit del av materialet meddelar VGG att de är eniga om att betydande 
skaderisk föreligger samt att det äventyrar spelarens säkerhet. 
 
VGG överlämnar ärendet till DN för fortsatt utredning och beslut. 
 
Yttrande från Rasmus  Linder: 
Jag är en tydlig bollförare och VSK-aren försöker upprepade gånger slå på min 
klubba bakifrån (vilket tydligt också hörs på filmsnutt 1) efter att han inte fått tag på 
bollen. Efter sitt andra eller tredje slag tar han tag i min vänstersida på höften och en 
rotation uppstår. Slagen tar jag och accepterar i situationen som är, men när han 
tydligt tar tag i min höft så blir jag till slut less och vill slita mig loss med armen och i 
samband med rotationen som uppstår så ser det ut som en armbåge, men herregud 
det är en arm bakåt i maklig fart och VSK-spelaren förstärker situationen eller dras 
med i rotationen han själv skapade och startade.  
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Jag anser 100% att jag inte utsätter Holmberg för en armbåge och uppenbar 
skaderisk då allt sker i mycket låg fart och vi fortsatte lira utan några hard feelings 
oss emellan. 
 
Yttrande Svenne Olsson, klubbchef Broberg/Söderhamn IF: 
Här finns 3 st inblandade och ansvariga som samtliga har kunnat fatta bättre beslut 
enligt vad man får göra på en bandyplan enligt regelboken. Först VSK-spelaren 
sedan HD och till sist Linder. Linder sliter sig loss och farten i det tillsammans med 
rotationen som uppstår när Holmberg tar tag i höften är mycket låg och jag och vi 
anser att motståndaren INTE utsätts för uppenbar skaderisk. 
 
DN:s beslut nummer 21115:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan, yttrande och filmklipp som visar händelsen. 
DN delar VGG:s uppfattning om att det föreligger ”betydande skaderisk”. Detta 
betyder att Linders armbåge i huvudhöjd är ett grovt regelbrott som vanligtvis innebär 
3 matchers avstängning. DN delar dock även spelarens och ledarens uppfattning om 
Linder blev kraftigt provocerad av motståndarens fasthållning vilket gör att nämnden 
reducerar avstängningen med 1 match.  
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Rasmus 
Linder 2 matcher, 22-02-19 Broberg/Söderhamn IF – IK Sirius samt första 
slutspelsmatchen 22-02-25. 
 
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2022-02-25 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 Bengt Arwidson, Gudmund Knutson, Anders Jakobsson och Bo 
Nilsson.  
 
Roland Fager deltog ej i beslutet. 
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Svenska Bandyförbundet  
Disciplinnämnden  
 
Bengt Arwidson, ordförande 
 
Vid protokollet 
Johan Olvegård 
 
Sändlista: Berörd förening, Domare, DN, SBF, TK, RDK. 
 


