
 

Svenska Bandyförbundet 

Vänerparken 13 

462 35 Vänersborg 

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

www.svenskbandy.se  

 
 
Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-02-23  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Christian Mickelsson, IFK Rättvik 
 
Bestraffning:  
I en elitseriematch mellan IFK Rättvik – IFK Vänersborg 2022-02-19 blev ovan 
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I en övrigt lugn match kommer IFK Rättvik i matchens 88:e minut till ett avslut i 
straffområdet som rensas bort av en försvarare i Vänersborg. Samtidigt längre ner i 
straffområdet åker Christian Mickelsson och Joakim Johansson ihop med varandra 
varpå Mickelsson svingar sin klubba i ryggslutet på Johansson. Slaget är hårt och 
äventyrar motspelarens säkerhet. Efter ett kort domarråd visas det röda kortet för 
Mickelsson som lämnar utan protest. (Uppgiftslämnare AD1 Calle Larshans) 
 
Tillägg från HD: Jag som HD uppfattar inte situationen då jag fortsätter ha fokus vart 
bollen tar vägen efter rensningen.  
 
Yttrande från Christian Mickelsson: 
Till att börja med tycker jag det absolut inte är rött kort. Om mankollar på filmen ser 
man att Vänersborgs-spelaren letar upp mig i straffområdet och sätter klubban i sidan 
på mig. Detta är i så fall rött kort, anser jag, då det absolut inte hör hemma på en 
bandyplan. Det är större chans att jag blir skadad i denna situation än han. Om jag 
då hade lagt mig hade det garanterat blivit granskning av situationen men jag väljer 
att spela vidare. 
 
Jag svingar lite med klubban och träffar honom i ryggen men till skillnad från mitt 
agerande, ramlar eller lägger han sig ner. Skaderisken av detta slag är i stort sett 
noll. 
 
DN:s beslut nummer 21118:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan, yttrande och ett filmklipp som visar 
händelsen. Nämnden konstaterar Mickelsson i momentet innan slaget är ordentligt 
provocerad av motståndaren vars agerande får Mickelsson i en rotation som gör att 
hans klubba träffar Vänersborgaren. IFK-aren förstärker dessutom Mickelssons slag 
genom att slänga sig på isen.  
 
Mickelssons slag med klubban är alltså mer en följd av motståndarens agerande än 
ett medvetet slag. Dock kan det inte betraktas som en ren olyckshändelse, vilket 
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krävs för att DN ska kunna ta bort den automatiska avstängning som fastställs i TB 
kap 7, §1.1. Där anges nämligen att en spelare som fått grovt matchstraff i 
tävlingsmatch ska stå över nästföljande tävlingsmatch. Därför ska Mickelsson 
bestraffas med 1 match avstängning.  
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Christian 
Mickelsson första tävlingsmatchen säsongen 2022/23.      
 
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 Gudmund Knutson, Roland Fager, Anders Jakobsson och Bo 
Nilsson.  
 
Bengt Arwidson har anfört jäv och deltar ej i beslutet. 
 
Svenska Bandyförbundet  
Disciplinnämnden  
 
Gudmund Knutson, t.f. ordförande 
 
Vid protokollet 
Johan Olvegård 
 
Sändlista: Berörd förening, Domare, DN, SBF, TK, RDK. 
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