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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-02-23  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Edwin Nilsson, Ljusdals BK 

 
Bestraffning:  
I en i Bandyallsvenskan match mellan IFK Kungälv – Ljusdals BK 2022-02-20 blev 
ovan rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
Vid matchtiden 70:01 så kommer en Kungälvs-spelare åkande med bollen på 
mittplan. Han är då uppvaktad av en försvarande Ljusdalsspelare bakifrån. Strax 
innan tacklingen som beskrivs nedan så tappar IFK-aren kontrollen över bollen och 
tittar ner i isen. Edwin Nilsson tacklar då honom på ett brutalt sätt som äventyrar 
motspelarens säkerhet. Nilsson startar aktionen med böjda knän och reser sig strax 
innan tacklingen och vrider upp sidan på kroppen. Hans axel/arm träffar Kungälvs-
spelaren i bröst och huvud. Nilsson släpar med höger skridsko som fäller 
motståndaren i samband med tacklingen. Nilsson visar ingen intention att spela på 
bollen.  
 
Efter att jag meddelar Edwin hans straff, grovt matchstraff för brutalt spel så lämnar 
han spelplanen utan protest.  
 
Situationen finns att återse på Bandyplay. 
 
Yttrande från Edwin Nilsson: 
I matchminut 71 kommer en Kungälv med bollen vid mittlinjen med blicken i isen. 
Han försöker komma loss från vår Rasmus Gustafssons styrning och väljer att gå 
runt på den sida där jag fanns. Under hela sin åkning med bollen har motståndaren 
blicken i isen som gör att han inte ser mig. Enligt min uppfattning så stänger jag bara 
en yta som han tror är ledig. Jag gör inga aktiva rörelser mot Kungälvs-spelare utan 
väljer att inte hoppa undan vilket orsakar kollisionen. Kungälvs-spelaren hjälm flyger 
av och både jag och han ligger på isen. 
 
Kungälvspelaren fortsätter matchen. 
 
DN:s beslut nummer 21119:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan, yttrande och sett situationen i repris på 
Bandyplay. Oavsett om motståndaren hade blicken på bollen/isen anser nämnden att 
Nilssons tackling är brutal och han visar ingen intention till att ta bollen utan åker mot 
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bollförande spelare för att ”stänga ytan” som han själv beskriver det. 
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Edwin 
Nilsson 2 matcher, 22-02-26 Ljusdals BK – IF Boltic och 22-03-05 Ljusdals BK – 
UNIK Bandy.      
 
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2022-03-05 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, 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. 
 

mailto:riksidrottsforbundet@rf.se

