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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-02-22  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Ted Törner, Västerås Bandy 
 
Bestraffning:  
I en match i Ungdomsallsvenskan mellan Gustavsbergs IF – Västerås Bandy 2022-
02-18 blev ovan rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt 
spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I en tät match mellan Gustavsbergs IF och Västerås Bandy stod matchen och vägde. 
Gustavsberg jagade en kvittering och i matchminut 92 för Gustavsberg upp bollen på 
högerkanten. Man slår en passning utmed och i höjd med sekretariatet tar en 
Gustavsbergs-spelare mot bollen. Då kommer Törner i hög fart från sidan och 
bentacklar motståndaren.  
 
Vi är helt överens i domarteamet att detta är rött kort då Törner äventyrar spelarens 
säkerhet med hög fart samt att tacklingen kom brutalt från sidan mot en ovetande 
spelare samt att tacklingen tog över benet. 
 
Yttrande från Ted Törner: 
Det stämmer att förseelsen skedde vid sekretariatet vid Ekvallens IP. Därifrån går 
våra uppfattningar isär. 

Spelet är på övertid närmade sig sitt slut och till och med lite över närmare bestämt 
92.16. Situationen är mitt på plan och är långt ifrån ett avgörande läge i slutet av 
matchen.  

Att jag skulle ha kommit in i situationen med full kraft, vet jag inte var domarna fått 
den uppfattningen ifrån? Min uppfattning är att jag kommer jämsides och ikapp 
Gustavsbergs spelare vilket betyder att han ser mig hela tiden och vet att jag är där. 
När jag väl är ikapp så stannar jag framför honom för att det är där bollen är. Han ser 
mig och hoppar åt sidan och touchar mig som resulterar i att han ramlar. Att jag 
avsiktligt skulle ha satt ut benet i den situationen, kan jag inte förstå att domarna 
uppfattade. Jag måste ha rätt under spelets gång att ta bollen från motståndarna 
vilket är mitt fokus. 

Jag respekterar att jag får ett vanligt straff från domarna på tio minuter, men jag har 
svårt att acceptera att det skulle leda till ett grovt matchstraff. Jag har inte skadat någon 
spelare. Jag har inte haft någon avgörande fördel av förseelsen. Dessutom hade 
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motståndaren hela mitt försvar kvar innan han kan göra mål vilket betyder att det inte 
heller är ett avgörande läge. Jag har endast spelat på bollen, inte på spelaren. 

DN:s beslut nummer 21117:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande. Nämnden anser att Törner 
delar ut en brutal bentackling som enl DN:s riktlinjer betyder minst 2 matchers 
avstängning.   
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Ted 
Törner 2 matcher, 22-02-26 Västerås Bandy – IFK Motala/Katrineholms SK och 22-
03-05 GT76/IK Tellus – Västerås Bandy. 
 
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2022-03-05 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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